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A tímabilinu frá því Saxtorphs yfirsetukvennafræði 

kom út? hefur fæðingarfræðin tekið J>eim stakka 

skiptum, og hjálpin í fæðíngunni orðið í mörgum 

greinum svo frábrugðin því sem hún var á þeim 

tima, að öll nauðsyn pótti til bera? að ný kennslubók 

væri samin, þegar höfundurinn fyrir fimm árum siðan 

gjörðist forstöðumaður fyrir yfirsetukvennaskólanum i 

kaupmannahöfn. Til J)ess að ráða bót á vandkvæði 

þessu, rjeðist höfundurinn J)vi í að semja kennslubók 

þessa, sem kom út á dönsku árið 1843, og er hún 

kölluð: „Udtog af Födselsvidenskaben som Lærebog 

for Jordemödre”. 

Eptir ráðstöfun kansellíisins er kennslubók þessari 

snúið á íslenzku, og henni einúngis breytt að p\\ 
leyti, að höfundurinn hjer og hvar hefur leitast við að 

skýra nokkru nákvæmar frá, hvernig yfirsetukonan má 

veita hjálp í fæðíngunni, þegar nokkurn vanda ber að 



höndura, og J)ótti J)vi fremur nauðsyn á slíku, sem opt 

er örðugt að ná til læknis á íslandi. 

Geta má jþess, að á ýmsum stöðum eru önnur 

orðatiltæki og kenníngarnöfn við höfð, enn i „islenzka 

yfirsetukvennaskólanum”, og vera má, að nokkur þeirra 

að minnsta kosti eigi eins vel við. 

Xi.au|»maimaltöíii9 í inarz-mánuði 1846. 
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Fyrsti t>áttiir. 

Um fæðíngarpartana. 

lsta gr. 

Yíirsetukonunni ber eigi einúngis aö leggja ráö og 

veita hjálp í fæðingunni sjálfri, heldur er og opt {)örl 

á slíku um sjálfan meðgaungutímann, og {)á er konan 

liggur á sæng. ílún verður því að Iiafa kynnt sjer til 

hlítar þessa lífskafla konunnar, bæði {)á er allt fer sem 

skipulegast, og eins {)á er út af ber. En til þess að 

yfirsetukonan hafi Ijósa hugmynd um slíkt, er nauð- 

svnlegt, að hún þekki nákvæmlega {)á parta líkamans, 

sem í þessari grein allt er undir komið, og eru það 

fœðíngarpartarnir. 
Fæðíngarpartarnir skiptast í tvo flokka: {)á er utar 

Hfjgja, og má sjá {)á utan á líkamanum, og {)á er innar 

Hina innri parta geta menu eigi sjeð, og er 

f> rir þá sök einúngis nícð áþreifíng hægt að kynna sjer 

f)á, en J)eir eru Jessir: mjaðmagrindin 5 barmlegið, 

eggjakcrfin, legpípurnar og leggaungin; hinirytri: hold- 

brúin fyrir aptan blygðunino, og blygðunarpartarnir. 

' 1 
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Nú skal skýra frá hverjum þessara parta sjer, en 

J)ess ber að geta, að á J>essum stað er svo gert ráð 

fjrir, að J>eir sjeu eins og J)eir eiga að sjer að vera, 

J)á er J)eir eru ósjúkir, og eins og J)eir eru, áður enn 

J)eir breytast um meðgaungutímann og i fæðingunnu 

FYRSTI KAPITULI. 

Hinir innri fæðíngarpartar. 

I. Mja ðm agrindin. 

2ur gr. 

Beinagrind nokkur neðst í bolnum er nefnd svo. 

Að ofanverðu er grindin áfóst við mjóhrygginn, en að 

neðanverðu er hún teingd við lærleggina. Beinin í henni 

eru á J)ann hátt skeytt saman, að á milli J)eirra mynd- 

ast hol nokkurt, sem er opið að neðanverðu og að 

ofanveiðu, en i J)vi liggur barnslegið, eggjakerfin, leg- 

pípurnar og leggaungin, og enn hlandblaðran og enda- 

görnin. J)á er barnið fæðist, liggur vegur J)ess úr 

leginu gegnum grind Jæssa, og má J)essvegna kalla 

hana: hinn harða fœðíngarvcg, en leggaungin og hina 

ytri fæðingarparta: hinn mjiika fœðíngarveg. Skoðamá 

grindina með tvennum hætti: annars vegar einúngis 

bein J)au, er mynda hana, og á hinn bóginn hol J)að, 

er myndast við samskeytíng beina J)essara. 
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3ia gr. 

Grindina mynda fjögur bein, og eru f)að: tvö stór 

bein, sittáhvora hlið (J)au eru kölluð einu nafni mjað’m- 

arbeinin, og ná þau saman að framan og ncðanverðu), 

spjaldid (heinið í spjaldhryggnum) 5 og typpið (J)að 

samsvarar rófubeininu á skepnum). Hin tvö síðast nefndu 

bein og neðsti liðurinn í mjóhryggnum mynda bakhluta 

grindarinnar. Mjaðmarbeinin eru með öllu eins, og 

það sem sagt verður um annað Jeirra, má að sinu leyti 

eins heimfæra uppá hitt. 

Mjaðmarbeinin má, hvort um sig, á börnum að- 

greina í Jrjá parta, og eru Jeir skeyttir saman nuð 

brjóski, en siðar, eptir 7da eða 8da ár, gróajeir saman, 

og á fullorðnum verður einúngis eitt bein úr Jessum 

þrem pörtum. En sökum Jess að beinið er æði stórt, 

hefur mönnum komið saman um að nefna hina einstökn 

parta beins þessa, eins og Jeir voru nefndir i fyrstu, 

jþá er þeir voru eigi grónir saman á barninu. Ber Jað 

einkum til f)ess, að hægra f)ykir að lýsa beininu f)á 

svo er með farið, og svo virðist, sem f)á muni greinilegar 

verða skýrt frá auðkennum f)eim, er á jþví eru, os 

siðar mun sagt verða. Af J)essum rökum er mjaðm- 

arbeininu, hvoru um sig, skipt í j)rjá parta, og eru 

það: rnjaðmctrspaðinn, setuhcinið og núrabeinið. 

Mjaðmarspaðinn er stærstur af beinum þessum; 

hann liggur efst, og myndar breiðan flöt, sem að inn- 

anverðu er nokkuð ibjúgur. Hin efri rönd á mjaðm- 

arspaðanum er eigi samteingd öðrum beinum, og er 
i * 
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fremsti partur hennar kallaður randartoppurinn. Nokkru 

neðar má sjá ávala rönd á J>eirri hliðinni á beini Jessu, 

er veit inn í grindarholið. llún myndar nokkurn hluta 

af boga Jeim, er aðskilur efra og neðra grindarholið. 

Að aptanverðu er mjaðmarspaðinn teingdur við spjaldið 

með brjóski. 

Setubeiniff er hinn neðsti hluti mjaðmarbeinsins. 

Sá hluti beins J>essa, er veit upp, er eigi fyriferðar- 
# 

mikill, en sá hlutinn, er niður veit. er allur Jykkri, en 

þar er partar þessir mætast, myndast nokkurskonar 

horn, er kalla má setubeinskrókinn. Fyrir ofan krók- 

inn, á Jeirri hliðinni á lúnum neðra hluta setu- 

beinsins, er aplur veit, er beinnibba nokkur, sem kölluð 

er sclubeinsnibban; hún veit inn að. Tvö sinabönd 

liggja hjeðan, annað frá króknum, en hitt frá nibbunni; 

lendir þeirn síðar saman, og festast þau svo á hinum 

neðra hluta hliðarrandarinnar á spjaldinu. Bönd J>essi 

mynda hinn aptari barm á ncðra opi grindarinnar. 

Nárabeinið liggur að framanverðu og er hinn 

fremsti hluti mjaðmarbeinsins. Annar partur |>ess ligg- 

ur um Jvert, en hinn liggur niður á við, og mætir 

hann J)á f)v°irn parti setubeinsins, er upp veit. Á J)eim 

hluta beins þcssa, er um þvert liggur, má sjá eigi all- 

Iitla rönd, og myndar hún, líkt og rendin eða boginn 

á mjaðmarbeininu, takmörkin milli efra og neðra grind- 

arholsins. Að framan mætast bæði nárabeinin, og 

skeyiast saman með breiðu brjósklagi. J)essa samkomu 

nárabeinanna kalla menn blödrnbeinið, og neðanundir 
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f>ví, f>ar sem hinir neðri partar nárabeinanna fjarlægjast, 

verður nokkur bugur á, og er hann kenndur-við blöðr- 

ubeinið*'). 

J)essir f)rír partar af mjaðmarbeininu, er nú hefur 

verið skýrt frá, eru á börnum aðskildir, en síðar gróa 

f>eir allir saman, og má sjá samskeyti |>eirra í holu 

nokkurri utan á mjaðmarbeininu. Hola f>essi er hál inn- 

ðn, og geingur í hana efri endi lærleggsins; hún er 

kölluð augnakaliinn, sem á fænna hátt myndast við 

samskeyti þessara f>riggja parta af mjaðmarbeininu, og 

ef hægt væri að skilja f>essi f>rjú bein að, mætti sjá 

nokkurn hluta af liðaholu |>essari á hverju beininu sjer. 

Spjaldið er fyrirferðarmikið, breift að ofan, en 

mjókkar |>á er niður eptir dregur. Sá flötur beins 

f>essa, sem veit inn í grindina, er að mestu levti sljett- 

ur, og mjög svo íbjúgur. A þeim lletinum, er snýr 

út, eru margar ójöfnur; hann er hvelfdur, og á miðj- 

unni standa út úr honum beinnibbur, sem glöggt finn- 

ast, f)á freifað er utan á líkamanum. Bein f>etta er 

á börnum samsett af mörgum pörtum, en síðar gróa 

f>eir allir saman, og má sjá samkomurnar á innri fletin- 

um. Að ofanverðu er spjaldið samteingt við hinn 

neðsta lið í mjóhryggnum með brjóski, til hliðanna við 

*) íyfirsetukvcnnafrædi Saxtorphs nefnir Jón læknir Sveinsson 

l)ein þau, er nú hefur verið skýrt frá: hid lielga bein, daus- 

bein, mjaðmarbein, sessbein, lífbein og blygðun^rbein, en 

hjer cru þau köllud: spjaldið, typpið, mjaðmarbein, setubein, 

nárabein og blöðrubein. Til að stytta fyrir sjer mundi 

mega kalla nárabeinin og blöðrubeinið einu nafni: kviðbeinið. 
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mjaðmarbeinin, en að neðanverðu við typpið, og eru 

þau liðamót sveigjanleg. Af samskeytum neðsta mjó- 

hryggjarliðsins og spjaldsins, myndast beinrönd nokkur 

eigi ail-lítil, og má kalla hana spjaldbúnguna. Til 

beggja hliða út frá búngu þessari, i grend við sam- 

skeyti spjaldsins og mjaðmarbeinanna, eru hin íbjúgu 

vik grindarinnar. 

Typpið er lítið á stærð, þríhyrnt, og er sam- 

sett af mörgum smápörtum, er áfastir eru hver við 

annan. Að ofanerþað teingt við spjaldið, og eru þau 

liðamót sveigjanleg, en neðra enda þess má finna bak- 

við þarfagánginn. Fyrir þá sök að samskeyti beins 

þessa og spjaldsins eru sveigjanleg, eins og áður er 

sagt, lætur bein þetta undan i fæðíngunni, og sveigist það 

þannig hjerumbil einn þumlúng aptur á við, og víkkar 
y 

þá hið neðra op grindarinnar um það, er þessu nemur. 
A th.ugapr. Til at skýra pað er nú pegar hefnr verið frá sagt, 

eru hjer scttar tvær myndir, og sýnir fyrri myndin grindina eins 
og hún er, en' hin síðari greindarbeinin þá þau eru tekin úr 
samskeytunum. 1 mynd. 

X 
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Myndin sýnir: 

mjaðmarbeinin, og má sjá á þeim samkonjnr: 

a. mjaðmarspaðans, 

i>. nárabeinsins og 

c. setubeinsins, þar sem þau mætast í aúgnakallinum, og 

skeytast saman með brjóski. 

15. neðsta liðinn í mjóhryggnum. 

C. spjaldið. 

1). typpið. 

4da gr. 

Hinn efri og neðri hluti grmdarholsÍQS eru mjög svo 

írábrugðnir hvor öðrum, bæði að vídd og allri lögun, og 

Myndin sýnir: 

a. mjaðmarbeinin til beggja hliða. 

b. hinn neðsta mjóhryggjarlið. 

c. spjaldið. 

d. typpið. 

e. spjaldbúnguna. 

f. hin íbjúgu vik grindarinnar til beggja hliða. 

g. blöðrubeinið. 

h. bogann undir blöðrubeininu. 

i. augnakallinn beggja megin. 
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má jþessvegna kalla hinn efra part grindarinnar: hið 

stóra grindarhol, en hinn neðra hluta: hið lilla grind- 

arhol. Áður er skýrt frá eigi all-lítilli beinrönd á 

þverhluta nárabeinsins, sem nær saman við bogann á 

mjaðmarspaðanum. en J)á tekur við að aptan búngan 

á spjaldinu, er sameinar mjaðmarspaðabogana frá báð- 

um hliðum. Hríngur J)essi, er þannig myndast, gerir 

aðskilnaðinn millum hins stóra og litla grinðarhols. 

Mjaðmarspaðarnir mynda hið stóra grindarhol til 

hliðanna, og á baka til neðsti mjóhryggjarliðurinn, má 

því og segja, að hann sje að nokkru leyti eitt af sjálfum 

grindarbeinunum ? J)ó eigi sje jpess áðilr getið. Að 

framan liggja eingin bein í stóra grindarholinu, heldur 

tekur J)ar við kviðurinn, og kemur slíkt opt að góðu 

halldi, J)á er kanna skal J>á parta, sem eru i sjálfu 

grindarholinu. 

Litla erindarholið mynda að framan hviðbeinið 

(nárabeinin bæði og samskeytadötur jþeirra eða blöðr- 

ubeinið), til hliðanna setubeinin, og nokkur hluti mjað- 

marspaðanna, og sinabönd nokkur, en á baka til lenda- 

beinið og typpið. J)að er jþví á allar bliðar umgirt 

að mestu leyti af beinum, og sökum þess að það er 

miklu minna í sjálfu sjer, er það auðsætt, að hjer 

muni einkum tálmast fyrir burðinum í fæðingunni. 

Nú má ímynda sjer hið litla grindarhol sjerilagi; 

verður það þá opið að neðan og að ofan, en beina- 

grind umhverfis, og verður þá auðsætt, að op þessi 

má kalla hið efra og neðra op. 
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\ 
\ 

Hið efra op litla grindarholsins byrjar J)á auð- 

sjáanlega á takmörkum stóra og litla grindarholsins, 

og barmur ops þessa verður með öllu hið sama og tak- 

markaboginn miili hins stóra og litla grindarhols. ]þá 

er op J>etta er nákvaunar virt fvrir sjer, sýnist lögun 

{)ess líkjast hjarta. 

Neðra opið^ eða þar er litla grindarholið hættir, 

takmarkar að framan boginn undir blöðrubeininu ? til 

hliðanna krókarnir á setubeinunum og sinabönd nokkur, ' 

en á baka til typpið. |)á er maður ímyndar sjer typpið 

sveigt á bak aptur, eins og t. a m. í fæðingunni, 

verður op Jetta að mestu leyti í lögun eins og egg. 

Allt bilið millum efra og neðra opsins er kallað litla 

grindarholið‘ og Iíkist Jað að miklu Ieyti eggi að lög- 

un, eins og sjá má af myndum jþeim, er hjer standa. 

Athugagr. Myndin 3 sýnir lögun efra opsins, en myndin 4 

Iögun ncðra öpsins, og myndin 5 lögun sjálfs holsins, og enn er 

mcð henni sýnd vídd Jjcss, sem síðar mun sagt verða. 

I • * / 

3 mynd. 4 mynd. 5 mynd. 

» 

/ 

L 
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5la gr* 

Leið burðarins liggur í fæðíngunni um grindar- 

holið, og náttúran sjálf hefur borið umhyggju fyrir, að 

það hjerumbil samsvarar stærð fulltíða burðar. Af 

j)essu er J)á auðráðið, að öll grindarhol kvenna verða 

hjerumbil jafnstór, sjeu J)au annars vegar rjett mynd- 

uð, og hafa menn og komizt að raun um að svo er. 

I því skyni hefur verið tekið eptir vídd og lögun 

margra grinda, millum tiltekinna auðkenna á grindar- 

beinunum, og hefur sú raun á orðið, að viddin er að 

mestu leyti jafnstór í öllum grindum og lögunin hin 

sama, og hafa menn J)ví komið sjer saman um að kalla 

J)á grind einúngis rjett myndaða, er samsvárar jþessari 

viðteknu vídd og lögun. 

Yfirsetukonan J)arf að kynna sjer VÍdd J)essa og 

lögnn grindarinnar, svo hún megi gjöra mismun á, 

hvort grindin er rjett mynduð, eða henni sje í nokkru 

áfátt; hún skal |)ví setja á sig J)á vídd og lögun grind- 

arinnar, sem hjer segir: 
r 

I hinu hinu stóra grindarholi er einúngis eitt bil 

tiltekið, og er J)að bilið millum randartoppanna á mjaðm- 

arspöðunum, og er jþað talið 9 þumlúngar. 

Enn öðru máli er að gegna um litla grindarholið, 

sökum þess, að það er eigi jafnvítt á öllum stöðum, og 

verður því að tiltaka vídd þess bæði að ofan og neðan 

og um sjálft holið, og er þetta sýnt í myndunum 3, 

4, 5, á þessa leið: 
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A. 1 cfra opinu eru fessi bil tiltekin: 

1. Víddin á pykktina, frá búngunni á spjaldinu í 

röndina á blöðrubeininu, 4 þumlúngar (myndin 

3. línan 1-2). 

2 Víddin á breiddina, frá miðjum boga mjaðmar- 

beinsins til sama staðar á hinu mjaðmarbeininu, 

5 þumlúngar (myndin 3* linan 3-4). 

3. Víddin á ská, úr samskeytum nárabeinsins og 
J %t **• 

mjaðmarspaðans á aðra hlið og J)áðan á ská í 

grindarvikin, er' talin hálfur fimmti |)umlúngur 

(myndin 3 linurnar 5-6 og 7-8). 

B. 1 neðra opi yrindarinnar: 

1. Víddin á pykkiina, frá boganum undir blöðru- 

beininu til neðsta enda á typpinu er hálfur 

fjórði J)umlúngur, en í spjaldið rjett fyrir ofan 

typpið, er hún fjórir þumlúngar (myndin 4. 

linan 1-2). 

2 Víddin á breiddina: millum krókanna á setubeininu, 

fjórir jþumlúngar (myndin 4. linan 3*4). 

C. I sjálfu grindarholinu telst svo til: 

1. Víddin á pykktina, frá miðju spjaldinu mitt á 

blöðrubeinið, hálfur fimmti þumlúngur (myndin 5 

linan 1-2). 

2 Víddin á breiddina, millum fremstu nibbanna á 

setubeinunum, fjórir jþumlúngar (myndin 5 

linan 3-4). 

Af þessa má nú sjá, að hið litla grindarhol eigi 

°r á öllum stöðum jafnvitt, og eins er J)að heldur ekki 
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jafndjúpt á allar hliðar, J>ví grindin sjálf nær eigi jafn- 

hátt upp á öllum stöðum. Styttst nær grindin upp að 

framan hjá blöðrubeininu, og er hæð hennar þar einúngis 

hálfur annar J>urplúngur; til hliðanna geingur hún leingra 

upp, og verður hæðin J>ar hálfur fjórði J>umlúngur frá 

krókum setubeinsins upp að efri rönd nárabeinsins; 

leingst nær grindin upp eptir að aptan, frá neðri enda 

typpisins upp að búngunni á spjaldinu, og er hún J>ar 

fimm J>umlúngar á hæð. 

5ta gn ' 

Margur mundi imynda sjer, að nóg væri J)á að gert, er 

búiðerað kynna sjer stærð grindarholsins, en sú Jækking 

er eigi einhlít, heldur J>arf og að taka eptir VÍndíngnuni á 

J>ví, og fá rjetta hugmynd um hann. Sá fa5ri mjög svo 

viltt, er ímyndaði sjer, að grindarholið væri beinn vegur 

að ofan og svo niður úr, er burðurinn fer um í fæðíng- 

unni. Vegur J>essi er J>ar á mót, eins og grindin sjálf, 

undinn, og J>að einna mest um neðra opið. Setjum 

nú svo, að lina sje dregin beint í gegnum mitt grindar- 

holið, J>á verður lína J>essi einganveginn bein, heldur 

verður hún bogin, og samsvarar bugða sú, cr verður á 

línunni, J)ví nær bugðunni á spjaldinu. Lína þessi, 

er J>ann veg er dregin, og einmitt sýnir bugðuna 

á grindarholinu, er nefnd miðlína grindarinnar, 

sökum J)ess hún á öllum stöðum hittir miðju grindar- 

holsins. Línu Jæssa verður yfirsetukonan allajafna að 

* 
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hafa í huganum, þá er annaðhvort þarf að fara með 

nokkra iíngur eða alla höndina upp í gegnum grindar- 

holið, í hvert skipti sem ransóknar er f)örf, eða þá er á 

fæðíngunni stendur, og er með öllu naudsynlegt að 

stefnan með fingrunum eða hendinni samsvari grindar- 

hols miðlínunni, og burðurinn fer einmitt eptir þessari 

stefnu um grindarholið. 

6 mvnd. 

Með mynd þessari er sýnd hlið- 
arhelft grinðarholsins, og má á hcnni 

sjá: ' •' ‘ 

a—b, miðlínu grindarholsins, og liitt- 
ir hún miðju allra víddanna 

( á þykktina, svo sem: 
c—d, víddina á þykktina í efra opi 

orindarinnar. 

e—f, sjálfs holsins, og 
g—h, í neðra opi grindarinnar. « 

Sjer hvað eina, sem hjer að framan hefur verið 

skýrt frá, má og segja um allar rjettmyndaðar grindir. 

En síðar mun greint frá, að grindunum er á stundurn 

í nokkru áfatt, og opt eru jþær ílla lagaðar, en slíkt 

tálmar fæðíngunni. 

II. Barnslegið og partar þess. 

7da gr. 

Mitt í efra hluta litla grindarholsins er barnslegid. 

Er J)að holt innan, að mestu leyti samsett af holdtrelj- 



14 

um og æðum, og utan á fm liggur himna nokkur, 

og er hún hál viðkomu. Aður konan verður barns- 

hafandi — svo er gert ráð fyrir á Jessum stað — er legið 

breiðara að ofan, og mjókkur eptir |iví sem niður eptir 

dregur. Leingd fess er svo sem firír jmmlúngar. 

1 mynd. 

Barn>leginu (myndin 7, A abcd) er skipt í: leg- 

botninn (a)? legbolinn (b), og Ieghálsinn (<). 

Hinn efsti hluti legsins er kallaður Iegbotninn, 

og er hann hvelldur, en miðhlutinn, sem er allur 

þykkri, legbolurinn, og leghálsinn hinn mjórri og neðsti 

hluti legsins* Leghálsinn er svo sem jpumlúngur á leingd, 

og nær helmíngur hans niðurí leggaungin (i), án þess 

að skeytast saman við þau, og má firrna til hans þar 
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með fingrinum, og er hann harður viðkomu og svo sem 

nabbi nokkur. Neðst á leghálsinum er þverop nokk- 

urt millum tveggia barma, og er op þetta nefnt legop- 

ið (d). Op þetta nær inn i hol legsins, en fremri 

barmurinn nær nokkru leingra niður, enn hinn aptari. 
é 

8 inynd. 

|)á er barnslegið er skorið í 

sundur eptir endilaungu, má sjá 

að það er holt, og er rúm þetta 

innan í leginu kallað legholid. 

IIol þetta er í Iegbotninum (a) 

og legbolnum (b) að miklu leyti 

þríhyrnt, en naumast er það 

svo stórt, að í því rúmist ein hnot. J)ar er leghálsinn 

(c) tekur við verður það mjórra og pípumyndað, þó 

svo að það er breiðara eða stærra um miðbikið, enn til 

endanna. Úr legholinu eru samgaung um legopið (d) 

í leggaungin (I). I þeim tveim hornum, er verða á leg- 

holinu upp undir legbotninum, eru tvö smá op, sitt 

hvoru megin, og eru þar samkomur* legsins og leg- 

pípnanna (e-e), og er þannig um op þessi innan- 

geingt millum legholsins og legpípnanna. 

Eins og áður er skyrt frá, liggur barnslegið í efra 

hluta grindarholsins, á þá leið að það Iiggur á bakvið 

blöðruna, fyrir framan endagörnina, og að neðanverðu 

er það áfast við leggaungin. Legbotninn veit upp og 

nokkuð fram á við, en legopið niður og nokkuð aptur 

/ 
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á við. f)annig liggur legið, og er J>að áfast bæði við 

blöðruna og endagörnina, og auk J>essa festa J>að hin 

sívölu legbönd (myndin 7. k-k), sitt til hvorrar hliðar. 

er gánga úr leginu fram á við, undir liúðina fyrir ofan 

blöðrubeinið, og enn hin breiðu legbönd, sem teingja 

legið til beggia hliða við mjaðmagrindina (myndin 7. h-h). 

Ur leginu koma tíðir kvenna, og um meðgaung- 

utímann liggur eggið og burðurinn í J)ví, og vex J)ar og , 

dafnar; í fæðíngunni kiprar legið sig saman, og með 

J)ví eins og rekur J>að á eptir burðinum og fylgjunni 

» út úr legholinu. 
% 

8da gr. 

tíin breiðu legbönd (myndin 7. h-h) eru tvö, sitt 

til hvorrar hliðar á leginu, og myndast J)au úr himnu 

J)eirri, er eins og áður er skýrt frá, liggur.utan á 

leginu sjálfuj og snýst hún eins og saman, J)ar cr bönd 

J)essi gánga út úr J)ví. * Svo má segja, sem bönd jþessi 

hafi sín upptök frá hliðum legsins, og gánga J)au eins 

og vængir J)aðan út að hliðarveggjum grindarinnar, og 

festast J)ar, og með J)essu móti halda J)au leginu i 

' skorðum. 

I efri röndinni á böndum Jiessum eru til beggja 

hliða eggjakerfm og legpípurnar. 

Eggjaherfin eru tvö, sitt til hvorrar hliðar, J)au eru 

allaung, hvítleit, og á stærð við hnot. Innan í J)eim 

eru litlar blöðrur nokkrar, og eru J>að eggin áður enn 

frjófgunin verður. A 7 myndinni má sjá eggjakerfin, 



I 

og er annað {jeirra (g) eins og það á að sjer að vera, 

en hilt (gO er skorið í sundur í raiðjunni á flatveginn* 

Legpípurnar eru tvær mjóar pípur, úr himnum, 

svo sem |>rir |)umlúngar á leingd; {)ær hafa upptök sín. 

til beggja hliða úr legbotninum, eins og áður er sagt, 

og gánga J)ær þaðan i bugðum út í grindarholið, og 

enda jþær þan Yerður |)á á endum feirra op nokkurt, 

og er það stærra, enn hitt opið, er gerir samgaungin 

millum þeirra og legbotnsins. Um op jþetta^ er veit 

út í grindarholið, liggur nokkurskonar kögur, og er 

það kallað legpípnahögrið. Um innra opið eru sam- 

gaung millum legpípnanna og legholsins, eins og áður er 

sagt. Á myndinni 7'má sjá Iegpipuna vinstra megin 

(e) eins og hún er eptir eðh sinu, en hin Icgpípan (e'); 

hægra megin er skorin i sundur eptir endilaungu. 

Legpípnakögrið er synt beggja vegna með h 

Eggjakerfin geyma í sjer eggin áður enn frjófg- 

unin fer fram. En þá er f)aú eru frjófguð, Iosnar 

eggið við kerlið, og tekur J)á við því legpipnakögrið, 

og flyzt J)að svo um legpipuna inn í legholið. Verður 

yfirsetukonan að setja þetta á sig, til að geta gjört grein 

fyrir óeðlilegri þykkt, jþá er eggið eigi hefir komizt 

inn i legholið. . 

III. Legganngin og partar peir. er liggjd i grend við 

pau í grindarholinu. 

. 9da gr» 

Leggaungin (myndin7 i) eru gaung nokkur, er liggja i 
2 ' 

\ ' 
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bugðu, og myndast |)au úr hokltreljum, og ná frá 

barnsleginu niður eptir út að hinum ytri fæðíngarpörtum. 

J)au eru millum þriggja og fjögra J)umlúnga laung, 

J)ó svo, að J)au ná leingra upp að að aptan enn að fram- 

an. Að ofanverðu verða leggaungin sem oplaus hvelf- 

ing nokkur J)ar er J)au festa sig í kríngum Ieghálsinn, 

en hinn neðri hluti hans og legopið hángir niður í J)au. 

llinn neðri endi leggánganna nær út í millum blygð- 

unarbarmanna, og er J)ar á J)eim hið svo nefnda 

gángciop, sem hjá meyjum er að nokkru Ieyti lokað af 

himnu nokkurri, er kölluð er meyjarhaptið. Að inn- 

an eru leggaungin bæði á fremri og aptari hliðinni 

afþakin hrukkum, en úr J)eim kemur slimvökvi, erheldur 

leggaungunum Jnölum, og í fæðingunni teygist úr 

hrukkunum, og verða J)á leggaungin J)eim mun víðari. 

Hrukkurnar eru Jnkkvastar að framan, og eru J)ær J)ar 

og mest viðkvæmar; skal J)ví ýfirsetukonan, J)á er 

hún ransakar konuna gjæta J)ess, að Iáta fíngurinn 

fylgja aptari hliðinni. Hin fremri hlið leggánganna er 

áfóst við blöðrupipuna, er liggur rjett fyrir framan J)au, 

og eins við nokkurn hluta af sjálíri blöðrunni. En hvað 

viðvikur bugðum leggánganna, J)á samsvara J)ær með 

öllu vindíngnum á grindinni, ogeráður skyrt frá honum. 

10da gr. 

Auklegsins með eggjakerfunum og legpipunum, og 

Ieggánganna, er enn i grindarholinu: hlandblaðran með 

blöðrupípunni, og endagörnin, og sökum J)ess að partar 

4 - ✓ 

i 



19 

þessir liggja á bakvið og fyrir framan fæðíngarpartana 

eru jpeir nefndir hinir kríngumliggjandi partar í grind- 

arholinu. 

fílaðran liggur fyrir framan legið, rjett fyrir aptan 

blöðrubeinið. Ilún tekur a móti fvaginu, er kemur 

úr nýrunum, og Iosast hún aptur jafnóðum við J)að 

á J)ann hátt, að það fer um blöðrupípuna úr lík- 

amanum. J)á er blaðran verður of full, Jenst hún 

svo út, að finna má til hennar utan á kviðnum fyrir 
r 

ofan efri rönd blöðrubeinsins. Ur neðra hluta blöðrunnar 

geingur blöðrupípan, ög tiggur hún og fyrir framan 
• % 

leggaungin, og þaðan niður eptir allt til bogans undir 

blöðrubeininu, og er hið' neðra op hennar millum 

hinna ytri fæðíngarparta. 

Endagörnin er neðsti hluti garnanna; hún liggur 

á bakvið legið og leggaungin, fram með fremra fleti 

spjaldsins, og eridar hún að neðanverðu fyrir framan 

typpið í þarfagánginum. 1 

ANNAR KAPITULI 

um Mna ytri fæðíngarparta og brjóstm. 

llta gr. 

Með hinum ytri fæðíngarpörtum eru taldir blygð- 

unarpartarnir og holdbrúin. > 

I. fílygðunarparlarnir eru þessir: 
2* 
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Blygðunarhœffin; myndast hún úr húðinni ú blöðru- 

beininu a þann hátt, að hún verður öll miklu þykkri 

á þessum stað. Hún er J)akin hárum á gjafvaxta 
% 

konum* 

Neðan undir blygðunarhæðinni, til beggja hliða, 

eru. tvær þykkar skinnhrukkur eða hinir svq nefndu 

störublygðunarbarmar^ og ná J)eir niður eptir allt aptur 

að holdbrúnni. Hjá meyjum eru barmar J)essir fastir 
• * \ 

í sjer, og liggja Jm nær saman, en hjá konum, er 

barn hafa alið, eru jpeir fremur lausir í sjer og tognaðir, 
t % 

svo á millum þeirra verður bil nokkurt, og má sjá hina 

minni barmana innan undir þeim. Að aptan, fyrir 

framan holdhrúna, skeytir barmana saman Util skinnmön 

nokkur, er optast slitnar i sundur j)á er konan fæðir 

i fyrsta sinn. , 

Fvrir innan hina stóru blygðunarbarma eru hinir 

minni blygðimarbarmar eða þvagbarmarnir. Eru J)að 

rauðleitar skinnhrukkur, minni enn ytri barmarnir, og að 

ofanverðu, J)ar er jþeir koma saman, myndast úr þeim 

sepimi. 

J)á er maður víkur J)vagbörmunum til hliðar, 

mjá sjá á millum þeirra opið á leggaungunum, og 

fyrir ofan |)að, en litlu fyrir neðan sepann, er blöðru- 

pípuopið; leggángaopið er krínglótt, og mvndast eins 

og nokkurskonar barmur i kríng um J)að úr smáum 

skinnhrukkum. 

II. Holdbrúin er breið mön úr skinni og holdi, 

er ,J)ekur bilið millum leggángaopsins og endagarn- 
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arinnar, eða með öðrum orðum, nær frá hinum 

aptari hluta hinna stóru barma aptur að þarfagánginum. 

Holdbrú þessi lokar að nokkru leyti neðra op grind- 

arholsins, og skal yfirsetukonan jþvi gjæta vel og vand- 

lega að. henni í fæðíngunni. 

12ta gr. 
i 

• • 

Enn fremur má segja að brjóst kvenna standa i 

nánu sambandi við feðingarpartana, og á meðan á 

meðgaungutímanum stendur verða brjóstin svo undir- 

búin, að J)au eptir fæðínguna mega veita barninu 

næríng. 

Á barnsaldrinum er einginn mismunur á brjóstum 

á sveinbörnum og meybörnum, heldur vaxa J)au fyrst 

á meyjum, J)á et* líður að f)eim tíma, er f)ær verða 

gjafvaxta; brjóstin vaxa J)á sitt hvoru megin, lík hálf- 

hnöttum, og er skinnið á f)eim einka mjúkt og hvítt, og 

á miðjunni er geirvartan^ er hún rauð á lit og við- 

kvæm, og umhverfis hana liggur dökkrauður liríngur. 

Innan undir skinninu Iiggur sjálfur brjósteitillinn\ í 

honum myndast mjólkin, en hún flyzt þaðan um smáar 

pípur, eða hin svo nefndu mjólkurgaung út til hinna 

smágerðu opa á geirvörtunum. 

i 
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I 

5RIÐJI KAPÍTULL 

ransókn fœðíngarpartanna. 

13da gr* 

Til að komast eptir hvernig fæðingarpartarnir eru 

á sig komnir, og hver umbreytíng vérður á jþeim um 

meðgaungutímann eða í fæðíngunni, og J)á er konan 

liggur á sæng, J)arf yfirsetukonan að kanna þá, og má 

slíkt verða með áþrcifíng, og er sú aðferð algeingust, 

stundum með sjóninni, en skjaldan er heyrnin við höfð 

til J)ess. Opt má J)að og verða, að yfirsetukonan hlýtur 

að kanna fæðíngarpartana eigi einúngis J)á svo stendur 

á, sem áður er-greint frá, heldur og J)á er konan 

kann að verða sjúk, o. fl. J)k.; má og vera að henni 
\ 

sje J)að á stundum boðið af yfirvöldunum, og er hún 

J)á skyld til að láta álit sitt í ljósi um ástand konunnar. 

J)að er J)ví með öllu auðsætt, hve mikils áríðandi slík 

ransókn Jæssara parta er, og reynslan hefur alla- 

jafna sýnt og sannað, að J)esskonar handlægni, er 

yfirsetukonan hefur aflað sjer bæði með ástundan og 

æfíng, er talin með hinum helztu kostum góðrar yfir— 

setukonu. 

Ransóknin getur verið raeð tvennu móti, annað- 

hvort útvortis eða innvortis, eptir J)ví hvort farið er 

höndum um líkamann utan eða um hina innri parla. 

Að utanverðu er kviðurinn optast kannaður og stöku- 

sinnumf hinir ytri fæðingarpartar, mjaðmagrindin og 

brjóstin. Ransókn hinna innri fæðíngarparta fer optast 
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nær fram um leggaungin, og einka skjaldan um enda- 

görnina. N 

14da gr. 

Ivanna má konuna með J)rennu móti, standandi, 
j 

útjandi eða liggjandi. Almennt er f>að alitið bezt, að 

konan standi J)á er kanna skal hina innri fæðíngar- 

parta, ef hún er með barni, eða í byrjun fæðíngarinnar, 

og eins J)á hún eigi er barnshafandi. Skal J)á konan 

setja bakið upp við vegg nokkurn, og heykjast nokkuð 

í hnjánum, en yfirsetukonan tekur sjer stöðu fyrir fram- 

an hana, og leggst á annað hnjeð, og kannar svo með 

annari hendinni, en hinni heldur hún á lendum eða kvið 

konunnar, eptir J)ví sem á stendur. 

J)á er er kanna skal kviðinn að utan, fer bezt 

að konan liggi^ og á hinn bóginn skal einúngis kanna 

konuna liggjandi seint í fæðíngunni, og J)á er hún 

liggur á sæng* Bezt fer að konan liggi á bakið, og 

beygi hnjen og kreppi J)au nokkuð, en yfirsetu- 

konan stendur eða situr við hliðina á henni, annaðhvort 

á rúmstokknum eða á stól. 

Einúngis J)á er konan hvorki J)olir að liggja nje 

standa skal ransaka hana sitjandu Skal hún J)á sitja 

á stól og halla sjer aptur á bak, á J)ann hátt, að hold- 

brúin standi fram af stólsetunni, svo hægt sje að hræra 

höndina eins og J)urfa J)ykir. Rádandi er til að yfir- 

setukonan standi á hnjánum fyrir framan konuna J)á 

svo er að farið. 
*• 
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15(1r gr. 

Almennt er að kanna kviðinn með annari hend- 

inni, og stökusinnum með þeim báðum, og er að- 

ferðin þessi: leggja skal lófann flatan á blöðrubeinið; 

þess ber að gjæta, að höndin sje heit. J)aðan skal færa 

höndina upp eptir og til beggja hliða, og skal J)á um 

leið taka nákvæmlega eptir J)ví5 hve mjög kviðurinn er 

iitj)aninn9 einnig eptir ásigkomulagi naflans, stærð 

barnslegsins, og legu J)ess og mynd, hvort J)að er hart 

eða mjúkt viðkomu, og eins eptir hræríngum burðarin3, 

o.fl.þh. J)á er mest J)ykir undir J)ví komið að komast 

glöggt eptir hræríngu burðarins, J)á má slíkt bezt verða 

á morgnana áður konan er komin á fætur, og skal í 

J)\i skyni, mót almennri venju, kanna með kaldri hendi, 

J)vi J)á svo er með farið finnst betur til hræríngarinnar, 

enn annars mundi verða með henni heitri. ])ess ber 

og allajafna að gjæta, að konan hafi hægt sjer til baks 

og til kviðar áður enn ransókn fer fram. 

Jiina ytri fœdíngarpartci má beinlínis kanna að 

utanverðu með ájmeifíng, og stökusinnum Jvarf að taka 

sjónina til aðstoðar; en J)á brjúslin eru könnuð, er 

venjulegast að við hafa til Jæss einúngis sjónina. 

Til að kanna konuna um leggaungin er títt að 

fara einúngis með vísifíngurinn inn i J)au; og svo 

J)að gángi J)ví liðugar og hægar, og varúðar vegna, 

skal smyrja fingurinn áður í viðsmjöri (olíu) eða floti 

eða ósöltuðu smjöri, og skal yfirsetukonan temja 

sjer jafnt báða vísifíngurna, en J)annig skal með 

§ 
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fara: að neðan og upp eptir skal skilja að barm- 

ana með hliðinni á vísifíngrinum og fíes^u jafn- 

framt fara með hann inn i leggángaopið. J)ví næst 

skal snúa svo fíngrinum og hendinni við, að bakið snúi 

niður að holdbrunni. Að svo búna skal nú liðka vísi- 

fíngurinn hægt og hægt upp eptir Ieggaungunum, og 

skal hann fylgja aptari hlið þeirra, en þumalííngurinn 
I 

skal leggja endilángan upp á blöðrubeinið, en hina J>rjá 

fíngurna skal kreppa í lófann; en um leið og yfirsetu- 

konan fer með vísifíngrinum um leggaungin, tekur hún 

eptir, hvernig f>au eru á sig komin, og jþá er hún er 

komin efst upp í J)au, skal hún beygja fíngurgóm- 

inn nokkuð fram á við? og til hliða, og kannar hún 

jþá um leið legopið og leghálsinn, og ef á fæðíngunni- 

stendur, kannar hún og með sögðum hætti J)á parta 

eggsins og burðarins, er liggja rjett fyrir innan legopið. 

Þ* er þessari ransókn er lokið, skal yfirsetukonan Ieita 

fyrir sjer með vísifíngrinum, að svo miklu leyti henni 

er unnt, á alla vegu i grindarholinu, og vita hvort hún 

eigi verður vör við annaðhvort freyngsli eða missmíði 

á Iögun grindarholsins. Að svo búnu dregur yfirsetu- 

konan fíngurinn að sjer úr leggaungunum, en um leið 

skal hún J)ó taka eptir boganum eða bugðunni undir 

blöðrubeininu, og vita um hvort hann er eins hríng- 

myndaður, og hann á að sjer. ])ess ber að gjæta, að 

miklu varðar, {)á konan er Jmnnig ransökuð, að hún 

hafi rjett á undan hægt sjer til baks og til kviðar, svo 

ransóknin megi vel takast. 

i 
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Mjög skjaldan og einúngis ]pá er fæðíngin er torveld, 

er öll höndin höfð til að kanna leggaungin, og sjeri- 

lagi ber nauðsyn til slíks, J)á er burðurinn liggur 

skakkur, og fíngurinn einn er ónógur til að kanna með. 

Um leið er J)á og optast nær, þá svo stendur á? 

burðinum snúið5 og fyrir J)á sök hljótum vjer á þessum 

stað að vísa til J)ess kafla í bókinni, er greinir um, J)á 

er burðinum er snúið, og er J)ar um leið skýrt frá, 

hvernig að skal fara, J)á er öll höndin er höfd til að 

kanna með. 

Ransöhnin nm endagörnina er skjaldan við höfð, 

en |)ó má J)að verða J)á er henni eigi verður komið 

við um leggaungin, eða J)á er með þessu móti hægar 

og nákvæmar verður komizt eptir ásigkomulagi legsins, 

enn verða mundi annars vegar, og glöggvar feingin vissa 

um, hvort J>að er í skorðum sínum. Fyrst skal setja 

konunni stólpípu, og tæma endagörnina, og síðan skal 

kanna mcð visifíngrinum; skal smyrja hann utan, og 

liðka hann því næst eigi all-linlega inn í þarfagánginn, 

svo lángt upp eptir, sem verða má, og skal hann fylgja 

fremri hliðinni á endagörninni, ,og má þannig finna til 

bakflatarins á leginu. Meðan á ransókninni stendur 

skal konan annaðhvort liggja á bakið eða á annarihvorri 

hliðinni, og hafa hátt undir siljandanum og kreppa 

hnjen að sjer. 

16da gr. 

Eins og áður er skýrt frá, er sjónin einúngis höfð 

til að aðstoða tilfinnínguna, J)á er brjóstin eru ransök- 
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uð, og stökusinnum, f)á er hinir jtri fæðíngarpartar 

verða sjúkir, en aðstoð eyrnanna er einúngis í f)ví 

fólgin, að eptir miðjan meðgaungutímann má heyra 

hjartslátt burðarins, f)á er maður leggur eyrað við - 

kviðinn á konunni, og má þann veg komast eptir, að 

líf er með burðinum, og sjálfsagt er að svo má og vita 

með vissu, að konan er með barni. I f)ví skyni skal? 

eins og áður er á vikið, leggja eyrað við hinn neðra 

hluta kviðarins á konunni, og má f)ann veg heyra 

stundum glöggt nokkurskonar hljóð, sem likist f)ví, 

f)á er maður heyrir til sigurverks áleingdar. Yfirsetu- 

konan getur eigi með jþessum hætti komizt eplir öðru 

enn f)ví, er nú hefur verið sagt, en lækninn, sem enn 

fremur hefur við til fæssa einskonar heyrnarpipu, má 

hafa meira gagn af heyrninni. 

17da gr. 

Enn fremur skal yfirsetukonan í hvert skipti, er 

ransókn fer fram, gjæta f)ess, er hjer segir: 

Iíanna skal konuna í hvert skipti með mcslu hlífð, 

og gjæta f)ess, að blygðunartiifmning hennar eigi sje 

ofboðið, hvort heldur hún er gipt eða ógipt. Fyrir f)á 

sök skal ytirsetukonan láta hana hylja sig með klæðum, 

að svo miklu leyti verða má, og eigi um skör fram 

hafa sjónina sjer til aðstoðar, f)á er ójþreifíng ein er 

nóg, og eins ber f)ess að gjæta, að eigi sjeu fleiri 

við staddir ransóknina, enn nauðsynlegt er. 

f)á er konan er bæði hr^edd og óreynd í fæssum 

efnum, mun bezt fara að halda eigi hinni fyrstu ransókn 
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of leingi fram, heldur mun ráðlegt, eptir nokkurn tima 

liðinn að hefja hana að nýju, og kynna sjer með J)eim 

hætti gjörr ásigkomulag konunnar. 

])á er yfirsetukonan kemst að þvi, að konunni 

er nokkur hætta búin, skal hún einkum gjæta J)ess, 

að láta slikt eigi á sjer skilja við konuna, hvorki í 

orðum nje aðferð, svo hún verði eigi hrædd; en yfir- 

setukonan skal J)á gjöra lækninum njósn um það. Að 

öðru leyti skal hún öldúngis þegja um slíkt, en það er 

J)ó sjálfsagt, að eigi skal hún leyna J)ví J)á, er hlut eiga 

að; enn hitt er vist, að opt má verða, J)á svo stendur 

á, að lausmælgi kemur að miklu tjóni. 

J)á er yfirsetukonan getur eigi með vissu komizt 

eptir ásigkomulagi konunnar við ransóknina, skal hún 

heldur eigi fullyrða nokkurn dóm sinn, og skjóta heldur 

úrlausn á frest, til J)ess hún hefur ransakað konuna að 

nýju; að öðrum kosti skal .hún skjóta til læknis úr- 

skurðar. Verður slíkt J)ví fremur skylda yfirsetukonunnar, 

Já er yfirvöldin beiðast álits hennar. 

Sökum J)ess, er nú hefur verið sagt, er auðsætt, 

að yfirsetukonan á að fara vel með höndurnar á sjer, 

og skal hún Jm, sem mest hjá verður komizt, hliðra 

sjer hjá stritvinnu, J)ví við J)að verða fíngurnir harðir, 

og sigg kemur i J)á, og verður J)á tilfinníngin eigi jafn- 

næm í Jæim. Hún skal og jafnan skera neglurnar 

á sjer, og sjá svo um, að eigi sjeu rispur eða sár á 

fíngrunum, J)ví slíkt má verða að miklu tjóni J)á er 

hún skal ransaka J)á konu, er hefur næman siúkdóm. 



Annar |>áttur. 

Um meðganngutimann. 

FYRSTI KAPÍTULI 

eðganngutimann og livernig honum er skipt> 

18da gr. 

Meðgaungutími er kallað tímabilið frá því er kon- 

an verður barnshafandi, til J)ess hún er búin að fæða. 

Meðgaungutiminn byrjar J>ví J)á er eitt af eggjum J)eim5 

er geymast í eggjakerfinu, frjólgast, en það losnar J)á 

um leið úr kerfinu sjálfu, og flyzt svo um legpipurnar 

inn i legholið* J)að er ætlunarverk meðgaungutimans 

að eggið og burðurinn verði fullþroska meðan á honum 

stendur; meðgaungutíminn endar J)á er fæðíngin 

tekur við. 

19da gr. 

J)að er almennast, að einúngis eitt egg verður 

frjófgað, er siðan þróast og dafnar í legholinu án 

nokkurs meins fyrir konuna eða burðinn; slik þykkt er 

J)ví kölluð eðlileg. J)ó má og verða, að opt brcgði 

út af þessu, og það með mörgum hætti, og koma af 

J)ví hinar svo nefndu úeðlilegu pykklir kvenna. 
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J)annig segja menn að J)á fari eigi með öllu eðli- 

lega, fá er tvö eða fleiri frjófguð egg á sama tíma 

finnast í legholinu, svo sem fiá er konan geingur með 

tvíbura eða príbura. 

J)að er og óeðlileg pyhkt, J)á er hið frjófgaða 

egg revndar losnar úr eggjakerfinu, en fer á mis við 

legholið, og nemur svo staðar, án J)ess þó að komast 

inn í J)að? annarstaðar i kviðnum, og vex J)ar og 

dafnar. J)etta ber skjaldan að. sem betur fer. 

I priðja lagi verður Jjykktin óeðlileg, J)á er hið 

frjófgaða egg reyndar kemst inn i legholið, en veik- 

ist skömmu síðar, og eðli J)ess breytist svo mjög, 

að hinir einstöku partar J)ess eru J)ví nær ókennilegir, 

J)á er J)að seint og síðar kemur í Ijós. |)á er svo fcr 

segja menn að J)ykktin sje óeðlileg, og eggið eins að 

sinu leyjti. J)á er bæði eðlilegt og óeðlilegt egg eru 

í legholinu er J)ykktin eins að sínu leyti bæði eðlileg 

og óeðlileg. 
\ 

Enn fremur má geta J)ess, að J)ykktin verður og 

óeðlileg með J)eim hætti, að burðurinn eigi verður full- 

J)roska, eða hann deyr með öllu, J)á er konan leggst 

hættulega veik. 

Frá hinni óeðlilegu J)ykkt l^venna skal siðar skjrt 

nákvæmur; enn sem komið er verður einúngis gert 

ráð fyrir að allt fari eðlilega. 
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ANNAR KAPITULI 

skýrir frá hvernig allt ásigkomulag konunnar 
breytist um meðgaungutímann. 

20sta gr. 

J)að mun öllum auðsætt, að J)á er konan verð- 

ur barnshafandi ? muni hið líkamlega, ásigkomulag 

hennar breytast með öllu, og eigi liði henni jafnvel 

og áður. J)að er J)ví yfirsetukonunni mjög svo áríð- 

andi, nákvæmlega að taka eptir og kynna sjer allar 

slíkar breytíngar, hverjar |)ær eru? og með hverjum 

hætti J)ær optast syna sig, fyrir J)á sök, að hún að 

nokkru leyti hlýtur að ráða af breytingum J)essum, eptir 

J)ví hvort þær sýna sig, eða |)ær koma ekki í ljós? hvort 

konan er með barni, eða ekki. 

Einkum breytist legholið um meðgaungutímann, 

liinn mjúki fæðíngarvegur og brjóstin; J)ó breytist og 

eigi all-Iitið um meðgaungutímann bæði útlit konunnar, 

og eins líður henni eigi jafnvel og annars, eins og 

áður er sagt. 
21sta gr. 

1) Légholið breytist um meðgaungutímann, bæði 

stærð J)ess og lögun, og eins færist J)að að nokkru leyti 

úr skorðum sínum. 

Hægast má komast eptjr, hversu mikið legið stœkkar 

um meðgaungutimann ? með J)ví að bera saman leingd 

og breidd J)ess J)á er konan er J)únguð og J)á er hún 

eigi er með barni. Hjá jþeirri konu? sem eigi er barns- 

v 
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hafandi, er leingd f ess hjerumbil 3 þumlúngar, og breidd- 

in 2 þumlúngar J)ar sem J)að er breiðast, en seint á 

meðgaungutímanum verður leingd þess 12—13 þumlúng- 

ar, og breiddin 9—10. Er slíkt og með öllu nauð- 

synlegt, til J)ess barnslegið megi rúma hið fullþroska 

egg og burðinm Eins og nærri má geta, vex legið 

eigi svo mjög allt í einu, heldur smátt og smátt, frá 

hinum fyrsta til hins síðasta hluta meðgaungutimans, 

jþó svoj að um fyrri helmíng meðgaungutimans vex 

einúngis eða stækkar legbotninrí og legbolurinn, en 

úr J)ví sá timi er liðinn, víkkar og leghálsinn eins 

að sínu leyti. 

llvað lögun legsins viðvíkur, |)á er áður greint 

frá henni að nokkru leyti, en á þessum stað má enn 

fremur geta J)ess, að hún breytist meir og meir 

um meðgaungutímann, eptir J)ví sem legið sjálft stækk- 

ar og víkkar á allar hliðar, á Jann hátt, að legið 

um síðustu mánuði meðgaungutimans hefur því nær 

feingið eggmvndaða lögun, og er jþað breiðara að ofan- 

verðu um legbotninn, en mjórra að neðanverðu um 

legopið. Legopið sjálft breytist og, Jví á hinum fyrstu 

mánuðum meðgaungutimans verða barmar jþess Jegar 
\ 

jafnlángir, og í staðinn fyrir þá lögun þveropsins, 

sem áður greinir um, verður það nú jþví nær kringlótt, 

og eins og kiprað saman. 

Legið fœrist úr skorðum sínum, en slikt fer eptir 

jþvi, hve Iángt er liðið á meðgaungutimann. Um fyrstu 

mónuðina, þá er legið verður þyngra, enn það á að 
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sjer, sökum þess að mikið blóð streymír að f>ví? færist 

það leingra niður í grindarholið, og má slíkt ráða bæði 

af flatneskju nokkurri? sem verður fyrir ofan blöðru- 

beinið, og eins kemst legopið leingra niður í leggaungin. 

En um lok þriðja mánaðarins er legið þegar orðið svo 

stórt um sig, að það kemst ekki leingur fyrir í litla 

grindarholinu, og fyrir þá sök fer efri endi þess jafn- 

óðum að færast upp í hið stóra grindarhol, á þann 

hátt, að á Ijórða mánuðinum má finna til legbotnsins 

fyrir ofan röndina á blöðrubeininu. J)vi meir sem legið 

stækkar á þenna veginn, þess leingra færist það upp 

eptir kviðnum, svo að á níunda mánuði er legbotninri 

kominn allt upp undir hjartagróf, en á tíunda mánuð- 

inum sígur legið niður aptur, að nokkru leyti vegna 

þess, að burðurinn er þá orðinn svo stór og þúngur, 

en þó einkum fyrir þá sök, að legið fer jafnóðum 

að kiprast saman eptir þvi sem liður nær fæð- 

írlgunni. 

J)á er nú legið þannig spennist upp eptir, eða 

með öðrum orðum færist upp úr litla giindarholinu 

upp eptir hinu stóra grindarholi, þrýstir búngan á 

spjaldinu legbotninum fram á við i kviðnum sjálf- 

um, og þessi lega þess helzt þannig um allan með- 

gaungutímann, þó svo að það sveigist meir og meir 

fram á við. Sökum þessa má um leggaungin glöggt 

finna með fíngrinum að legopið eins og sveigist á bak 

aptur í grindarholinu; en vegna þess að legfð sjálft 

spennist svo lángt upp eptir kviðnum, er opt torveit 
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að ná, og stundum með ölln ónáandi upp til legopsins 

með fmgrinum, um hina síðustu mánuði meðgaungutim- 

ans. Auk þess að legbotninn liggur fram á við, eins 

og áður er skýrt frá, er þess og að gjæta, að á hinum 

siðustu mánuðum af meðgaungutimanum hallar honum 

eigi all-Iitið til annararhvorrar hliðar i kviðnum, optast 

þó til hægri hliðar, og þessvegna sveigist og legopið 

eigi all-skjaldan út á vinstri hliðina í leggaungunum. 

Jjetta er reyndar eigi mjög áriðandi að vita, en ein- 

úngis ber að hafa það í huga til J)ess yfirsetukonan 

haldi eigi, að halli Jiessi á leginu sje óeðlilegur. 

Breytingar jþær, er verða á hiimm mjúka 
fæðíngarveg, syna sig fyrst glöggt, f)á er leingra er 

liðið á meðgaungutímann, en tilgángur þeirra er eink- 

um sá að gjöra fæðinguna auðveldari. |)annig víkka leg- 

gaungin og verða öli þvalari, enn venja er til, og hrukk- 

urnar innan í þeim verða mýkri viðkomu og þykkari; 

eiunig verða hinir ytri (æðíngarpartar mýkri og þykkari, 

og meira blóð streymir að J)eim. Kemur slikt að góðu 

haldi, fyrir J)á sök að J)\í betur J)oIa J)eir teyginguna 

i fæðingunni. 

23ia gr. 

3) Bæði fyr og glöggvar ber á breytíngum Jæim, 

sem verða á brjÓstnm konunnar. J)egar á fyrstumán- 

'nðum af meðgaungutimanum verða brjóslin stærri og 

þrystnari og viðkvæm f)á er f>rýst er á þau, og opt 
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ber við, að konan finnur til sárra stingja hjer og hvar 

í f)eim; skömmu síðar verða geirvörturnar stærri, og 

hugurinn í kríngum þær verður allur dökkvari. enn áður ; 

á hinum síðara helmíng af meðgaungutímanum kemur 

vökvi í brjóstin, sem líkist mjóik, og rennur hann 

stundum af sjálfu sjer út úr' f)eim. 
N 

24do gr. 

4) Breytíngar á öllu heilsufari og útliti kon- 

unnar, eru sumpart f)esskonar, að f)ær sýna sig að 

mestu leyti hjá öllum konum með barni, sumpart f)ess- 

konar, að J)ær koma stundum í Ijós, en stundum 

ekki, og í sitt skiptið á hvern hátt Með hinum fyr 

greindu breytíngum teljum vjer: að tíðirnar hætta, kvið- 

arjþykktina, og breytínguna á naflaholunni. En með 

hinum siðari má telja: ógleði konunnar og magnleysi, 

velgju og uppköst, einkum á morgnana á hinum fyrstu 

mánuðum af meðgaungutímanum; sumar konur fáverk í 

tönnurnar og höfuðið, hjartslsátt og andþreyngsli, og 

lystarleysi á mat, stundum fá jþær sjerlegan leiða eða 

laungun á einhverjum mat eða drykk, skap jþeirra breyt- 

ist, jþær verða opt fálátar og köst detta í f)ær; bólga 

eða æðahnútar koma á fíeturna og lærin eða á fæðíng- 

arpartana, litarhátturinn breytist, dökkvir blettir sýna 

sig hjer og hvar á líkamanum, o. (1. f)h. 

J)á er vjer nú jþannig höfum kynnt oss hinar 

markverðustu breytíngar, er sýna sig hjá konunni um 

3* 
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meðgaungutimann, viljum vjer nú sjerílagi greina frá, 

með hverjum hætti eggið og burðurinn þróast og dafnar 

í legholinu. 

^RIÐJI KAPITULI 

um eggið og burðinn. 

25la gr. 

Fuglaegg J)ekkja allir. Hver og einn þekkir og 

mismuninn á eggjaskurminu og því, sem J>að geymir 

í sjer, og veit að fuglsúnginn myndast smámsaman 

og jþroskast í egginu, meðan fuglinn liggur á því. 

J)etta má nú og heimfæra upp á konueggið, J>ví hinu 

sama verður framgeingt í hvorutveggju eggjunum, og 

öldúngis með líkum hætti, nema hvað fuglseggið er 

eigi í móðurkvið, eins og konueggið, og fyrir þá sök má 

jafna saman meðgaungutímanum og jþeim tíma, fuglinn 

er að únga út. 

Burðurinn myndast þannig einnig í eggi nokkru 

í móðurkvið, og er hann hulinn inn í því allt að fæð- 

íngunni. A konuegginu má að sínu leyti eins og á 

fuglsegginu aðgreina skurmið eða hinaj/Jn parta eggsins, 

en jpað eru himnurnar og legkakan, og hina innriparta 

þess, eða pað, er himnur þessar geyma í sjer, og eru 

það hurðurinn, nallastreingurinn og legvatnið. 



37 

1. Hinir ytri partar eggsins. 

26la gr. * 

J)essir ytri partar eggsins eru? eins og áður er 

sagt, himnurnar eða belgirnir og legkakan, og eru þeir 

í því sambandi sín á milli, að ímynda má sjer, að 

legkakan sje partur nokkur af J>eirri hliðinni á hinni 

svo nefndu æðahimnu, sem snýr út í legið og sem er 

orðin J>ykk og fóst í sjer á þessum stað. 

I fyrstunni, þá er eggið losnar frá eggjakerfinu, 

eru belgir f)ess eða himniir einúngis tvær, hin ytri eða 

œðahimnan, og hin innri eða valnshimnan. En utan 

um himnur þessar myndast í leginu sjálfu hin fmðja 

himna, er teingir legið að innanferðu við eggið, og 

mundi mega kalla hana leghimnuna til aðgreiníngar frá 

hinum himnunum. Himna þessi, er nú gat eg um, er 

þykkust á hinum fyrstu mánuðum af meðgaungutím- 

anum, og ber því opt við, að hún hjúpar eggið efkonan 

lætur því á þessum mánuðum. J)á er liður á með- 

gaungutímann eyðist hún smámsaman, og eptir fæðíng- 

una má einúngis sjá nokkrar treljar eptir af henni utan 

á æðahimnunni, en hitt verður eptir í leginu og fylgir 

siðar blóðinu, er konan missir meðan hún liggur á sæng. 

Æðahimnan er þessvegria i fyrstunni hin ytri himna 

eggsins, og er hún svo nefnd sökum þess, að um hana 

liggja margar æðar. Fyrst á meðgaungulímanum er hún 

að utan öll alþakin treljanöbbum, er smámsaman hverfa 

siðar af sjálfu sjer, en þar er legkakan síðar mvndast 
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sitja þeir kjrrir. Á þessum stað verða treljanabhar 

þessir meir og meir f)jettsettir og innan um J)á og 

millum jþeirra festir sig fjöldi æða, er sumpart koma 

frá æðum burðarins um naflastreinginn, en sumpart 

frá legæðunum, og eru ])að J)á kvíslir úr æðum leg- 

himnunnar; þannig myndast legkakan við lok hins J>riðja 

mánaðar. 

Innan undir æðahimnunni Iiggur vatnshúman; 

er hún svo nefnd sökum þess hún liggur næst legvatninu. 

Himna þessi er næfurþunn og gagnsær, jþó er hún 

seigari i sjer^ enn æðahimnan. Hún myndar hulstur 

nokkurt, sem er með öllu lokað á allar hliðar, og 

geingur hún úr legkökunni yfir natlastreinginn, og 

hjúpar hún hann al!t að kvið burðárins. 
r 

3 fæðíngunni, jþá er himnur þessar fylgja með 

burðinum, liggja jþær á öllum stöðum hvor áföst við 

aðra án jþess nokkurt bil sje á milli jþeirra. En fyr á 

meðgaungutímanum er J)ó bil á millum þeirra, sem geymir 

í sjer vatnilíkan vökva, er jhó síðar eyðist með öllu. 

Stundum, en j[)ó all—skjaldan, er nokkur hluti vökva 

þessa enn eptir undir lok meðgaungutímans, en hann 

hverfur jþá annaðhvort litlu fyr eða rjett í jþví að konan 

leggst á gólf, á jþann J)átt, að einúngis æðahimnan 

rifnar. jþá er svo fer segja menn, að himnan rifni 

óeðlilega, til aðgreiníngar frá jþví, J)á er báðar himn- 

urnar rifna í senn i fæðíngunni; og vökvi 'sá, er 

kemur i !jós J)á er æðahimnan ein rifnar. er og kallaður 
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óeðlilcgl legvatn, til aðgreiníngar frá hinu rjetta leg- 

vatni innan í vatnshimnunni. 
4 

27da gr. 

Áður er skýrt írá hvernig legkakan myndast. 

Uún er flöt, nokkurnveginn kringlótt eða stundum nokkuð 

allaung og njarðvattarmvnduð, hjerumbil 6 til 8 J)um!- 

úngar eptir endilaungu, og frekast einn þumlúngur á 

þykkt. Hún er þykkust í miðjunni, en jþynnist svo út 

á alla vegu. Aðalefnið i legkökunni eru æðarnar, sem 

liggja í hana sumpart úr burðinum, sumpart úr sjálfu 

leginu, og á millum jþeirra liggur holóttur trefjavefur. 

Sá flötur kökunnar, sem snýr inn að egginu, er hulinn 

af báðum egghimnunum. Flötur J)essi, sem er kallaður 

hinn innriflötur, verður j)annig háll viðkomu, en hinn flöt- 

urinn, sem snýr út í legið og nefnður er ytri flöturinn, 

er aljþakinn ójöfnum og sepum. Hjerumbil á miðjunni á 

J)cim fleti legkökunnar, sem snýr inn að, má sjá að 

naflastreingurinn geingur inn í hana, og út frá þessum 

stað gánga stórar æðar í kvíslum á alfar hliðar, líkt 

og geislar af stjörnu nokkurri. Hinn ytri flötur legkök- 

unnar er teingdur við legið með fjölda smárra æða, 

og flytja jþær blóðið um leghimnuna úr leginu inn i 

legkökuna. J)annig er legkakan optast teingd við legið 

um botn þess, sjaldnar við fremri eða aptari flöt 

legholsins, og sjaldnast við leghálsinn eða fvrir ofan 

legopið. 

Legkokan teingir að nokkru leyti eggið við legið; 
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eti |>ó er aðal ætlunarverk hennar að korna því til 

leiðar, að burðarblóðið, sem tlyzt um nallastreing- 

inn inn í legkökuna, megi svo breytast í henni 

með því að blandast á þessum stað við blóðið úr 

leginu, að það megi verða hæíilegt til að næra 

burðinn, en að því búnu flyzt það apíur um nafla- 

streinginn til burðarins. |)að má því með sanni segja, 

að legkakan búi til blóðið til næringar burðinum, og 

fyrir þá sök er hún svo mjög áriðandi fyrir burðarlífið. 

, Legkakan og með henni nokkrir partar af nafla- 

streingnum og himnunum kemur fyrst i Ijós eptir fæð- 

ínguna, og eru fyrir þá sök partar þessir einu nafni 

kallaðir fylgjan. 

II. Hinir innri partar eggsins♦ 

* 2Stla gr. 

Hinir innri partar eggsins eru, eins og áður er 

skýrt frá, legvatnið, naflastreingurinn og burðurinn. 

Legvatnið er vökvi nokkur, jpunnur, kvoðukennd- 

ur, gulleitur; hann fyllir vatnshimnuna, og burðurinn 

og naflastreingurinn svo sem fljóta í honum. Vökvi 

þessi er eigi jafnmikill hjá öllum konum, og eigi held- 

ur er hann jafnmikill á öllum köflum af meðgaungutím- 

anum. Um lok meðgaungutímans er vökvinn millum 

tveggja og þriggja marka. Vökvi þessi hefur sitt ætl- 

unarverk bæði um meðgaungutímann, og í fæðíngunni. 

Um meðgaungulímann þenur hann hol legsins jafnt út 
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á allar hliðar, og j>annig má burðurinn án tálmunar 

hræra sig, og að nokkru ieyti kemur vökvi þessi j>ví 

til leiðar, að burðurinn eigi skaddast, þá er kvið kon- 

unnar er upp á einhvern hátt hastarlega ofboðið. I 

fæðíngunni rekur vökvinn meðan á hríðunum stendur 

himnurnar niður í legopið, og eru þær þá útþandar eins 

og uppblásin blaðra, en um leið víkka þær legopið út, og 

með þessu móti greiðist leið burðarins, þá er að því kemur. 

er nú legopið er orðið svo útþanið, sem verða 

má, er legvatnið til einkis gagns úr því; riína þá og 

himnurnar, og vatnið rennur út. |)annig fer allt eðlilega, 
m 

en áður er skýrt frá því þá er himnurnar rifna óeðli- 

lega, og óeðlilegt legvatn rennur út. 

29da gr. 

Naflastreingnrinn eða lækurinn teingir burð- 

inn við legkökuna; Hkist hann streing nokkrum, sem 

snúinn er saman úr mörgum þáttum. Utan um hann 

liggur himna nokkur, seig í sjer, sem, eins og áður er 

sagt, er einn hluti vatnshimnunnar. Innan undir himnu 

þessari, í sjálfum nallastreingnum, Iiggja eptir honum 

endilaungum hinar þrjár naílaæðar. Ein þeirra er stærst, 

og er það blóðæðin; hinar eru minni, og eru það slag- 

æðarnar, og má finna til blóðstraumsins í þeim að sínu 

leyti eins og í slagæðinni á hendinni. Æðar þessar 

liggja svo, að blóðæðin er innst, en utan um hana leggja 

sig á misvixl slagæðarnar, og fyrir þá sök sýnist nafia- 



42 

streingurinn eins og snúinn saman. í millum æðanna 

og utan um þær (innan undir naflastreingshimnunni) 

liggur fitulag nokkurt, sem vcrndar þær, svo þeim verði 

eigi oíboðið. Ymist er fitulag þetta meira eða minna. 

og er undir J)ví komið hve gildur naflastreingurinn er. 

f)essvegna segja menn að naflastreingurinn sje feitvr, 

fægar mikið er a( fitu þessari um hann, en magur 

eða rauðleilur, f)á er lítið er af henni; má f)á og sjá 

blóðið í gegnum æðarnar, og verður þá naflastreingur- 

inn mjög svo rauðleitur, og dregur hann f)aðan nafnið. 

Naflastreingurinn er eigi alltjend jafnlángur; optast mun 

þó inega fullyrða. að hann sje 18 til 22 jþumlúnga 

lángur um lok meðgaungutimans, og Jessvegna hjer- 

umbil jafnlángur og burðurinn. iVnnar endi nafla- 

streingsins hefur sin upptök í .kvið burðarins, en hinn 

endinn hverfur inn í legkökuna, eins og áður er sagt, 

á innri hiið hennar, sem er hál viðkomu, og geta má 

þess, að optast hittir hann sjalft miðbikið, en stundum 

þó nokkru utar, og stökusinnum festir hann sig út í 

sjálfum barminum. 

f)á er búið er að kynna sjer til hlitar allt um 

æðar naflastreingsins, sem liggja eptir honum endilaung- 

um, frá kvið burðarins allt að legkökunni, er þekkíugin 

fyrst orðin Ijós á því, hvernig blóðið rennur millum 

burðarins eg legkökunnar. J)á verður fyrst skiljanlegt 

hvernig það má verða, að burðarblóðið flyzt um hinar 

tvær slagæðar, sem áður er sk\rt frá, inn i legkökuna, 

en bjer hittir það fyrir sjer blóðið úr æðum legkök- 
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unnar, og breytist svo við j)að eðli J)ess, að það er 

að svo búnu orðið hæfilegt til að næra burðinn, og 

halda við lífi hans, en J)að flyzt aptur til burðarins 

um blóðæðina. Af áður sögðu verður og með öllu 

auðsætt, hvers vegna burðurinn hlytur að deyja, J)á er 

naflastreingurinn með einhverjum hætti kreystist saman 

í fæðlngunni, svo að blóðið eigi má án tálmunar halda 

rás sinni. 

Athugagr. Til þess nákvæmar aö sýna sambandið millum 
parta cggsins stendur mynd þessi hjer. Sýnir hún fulltíða egg 
þó ininna, enn það er. í raun og veru, og er sýnt með þeim hœtti 

innan í það, að sjá má: 
A. Burðinn, sem við 
B. naflastrcinginn cr í sambandi við 
C. lcgkökuna; en hjcr má sjá: 

a. hina innri hálu hlið hennar með æðakvíslunum úr nafla- 

streingsæðunum, 
bbb. himnurnar, sem eru skornar í sundur, og liggja þær 

umhvcríis barmana á legkökunni, 
cc. lítinn part af Ylri hlið Icgkökunnar, sem cr ójafn og 

þakinn scpum. 
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30sta gr. 

Af hinum innri pörtum eggsins er burðurinn 
mikilvægastur. Yfirsetukvennafræðinni hæyrir eigi til að 

skýra frá, hvernig burðurinn myndast i egginu og hinir 

einstöku partar hans? en til að skilja i J)ví skal nema aðrar 

visindagreinir. Yfirsetukonan hlýtur því að láta sjer Iynda 

að vita það eitt, að á þriðju viku meðgaungutímans fer 

burðurinn að myndast, og byrjar það svo, að hann er til 

að sjá sem tvær blöðrur, sem fastar eru saman, og 

síðan vex hann og dafnar eptir vissri röð og reglu 

smámsaman, þav til hann er fulltíða um lok meðgaungu- 

timans. J)annig er burðurinn við lok annars mánaðar 

hierumbil fmmlúngur á leingd, og á höfðinu má að- 

greina augu, nef, munn og eyru; handleggi og fætur 

má og sjá líkt og nibbur nokkrar á sínum stað, en 

tær og fíngur vantar með öllu. 

tlm lok þriðja mánaðar er hin rjetta lögun komin 

á burðinn og alla einstaka parta hans* Hann er þá 

hjerumbil hálfs þriðja til þriggja þumlúnga lángur. 

Um lok fimmta mánaðar, hjerumbil í tuttugustu 

vikunni, er burðurinn orðinn átta til tíu J>umlúnga 

lángur, og er honum þk og svo mjög farið fram, að 

konan fmnar til að útlimir hans hræra sig. J)á segja 

menn að burðurinn hrœri sig: og eins að konan sje 

búin að hálfgánga með♦ 
Á sjöunda mánuði er burðurinn orðinn Ijórtán til 

fimtán Jmmlúngar á leingd, og vegur hann fjórartil fimm 

merkur, og er hann nú kominn svo vel á veg að 
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lialda má í honum lífinu eptir fæðínguna, ef rjett er 

með farið. 

Upp frá þessum tíma vex og dafnar burðurinn á 

hinum siðustu mánuðum meðgaungutimans til þess 

tíma, er hann með öllu er fulltíða. 

Hinn fullaldra burður er hjerumbil átján til tutt- 

ugu þumlúnga lángur, og vegur hann sem optast tólf 

til sextán merkur. Hinir einstöku partar burðarins 

eru allir venjulega holdugir og sívalir, skinnið er þvalt, 

og alþakið hvítleitri fitu nokkurri; stærð höfuðsins er 

eðlileg, og er það fast fyrir og þakið hárum; eyrun 

eru eins og brjósk, J)á ó J)eim er tekið, og negliirnar 

eru sem væru J)ær úr horni, fastar í sjer, og ná frain 

yfir fingurgómana. Yfirsetukonunni nægir að J)ekkja 

J)au hjer greindu útvortis merki til að geta sagt, hvort 

burðurinn er fulltiða. Fiá merkjum J)eim, sem lysa 

J)ví, að burðurinn sje eigí fulltíða, skal síðar sagt verða. 

31sta gr» 

Skipta má líkama burðarins í höfuðið, bolinn og 

útlimina. Höfuðið er fyrirferðarmest og harðast við- 

komu, og fyrir J)á sök tálmar J)að mest fyrir fæðíng- 

unni, og má J)\í optast fullyrða að J)á er höfuðið 

einúngis er sloppið i gegnum grindarholið, muni hinir 

partar likamans án viðstöðu komast um J)að. Höfuð 

burðarins er J)ví sá partur hans, sem mest er undir 

komið í fa'ðingunni, og ber J>ví yfirsetukonunni að kynna 

sjer allt ásigkomulag og útlit fess til hlitar. 
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Aðal partar höfuðsins eru: andlitið og höfuðskelin '. 

Höfuðskelin samsvarar hjerumbil hinum hárgaða 

parti höfuðsins, og nær hún bví yfir nokkurn hluta af 

enninu, hvirfilinn og hnakkann. Hana mynda sjö bein, 

og eru })að: tvö ennisbein, tvö hliðarbein, tvö gagn- 

augnabein, og eitt hnakkabein. Á fullorðnum eru bein 

J)essi gróin saman, en á burðinum og á únga aldri eru 

þau aðskilin, og einúngis himnubönd nokkur halda röndum 

þeirra saman. j)á er himnusamskeyti þessi eru millum 

tveggja beina, og eigi breið, eru }>au kölluð saumar\ en 

|)á er fleiri bein koma saman og himnuböndin verða 

breiðari eru samskeytin nefnd hausamót. 

Af samskeytum þessum jþarf yfirsetukonan einkum 

að })ekkja J>rjá sauma og tvö hausamót. Saumar 

þeir eru: 

1. Örvasaumurinn geingur eptir höfðinu endilaungu 

að framanverðu millum ennisbeinanna, og fyrir aptan þau 

á millum hliðarbeinanna. Ilann hefur sin upptök fyrir 

ofan nefið, og endar við hin þríhvrndu hausamót. Hinn 

fremsti hluti saums þessa hefur verið kallaður ennis- 

saumurinn, sökum jþess hann liggur á millum ennis- 

beinanna. 

2. pversaumurinn geingur þvert yfir um höfuðið 

milli gagnaugnanna, og skeytir hann saman ennisbeinin 

og hliðarbeinin. 

3. Hornsaumurinn sameinar að aptan hliðar- 

beinin og hnakkabeiriið, og dregur hann nafn af því, 

nð hann reyndar samanstendur af tveim saumum. - sem 

$ 



47 

að ofanverðu mætast, en á samkomunum verður horn 

nokkurt. 

Hausamólin eru þessi: 

10 mynd. 

1. Hin fremri, stóru eða 

ferhyrndu hausamót (myndin 

10 a)? eru framan til á höfð- 

inu, þar sem örvasaumurinn 

Ijeinanna og hliðarbeinanna. 

Finna má til þeirra millum 

hornanna á þessum fjórum 

beinum á þann hátt, að þar verður linara undir fíngr- 

inum millum þessara samkomna. 

2. Hin aptari, minni eða' þríhyrndu hausamót 

(myndin 10 b)? liggja þar sem örvasaumurinn og horn- 

saumurinn mætast, eða með öðrum orðum, þar er hin tvö 

hliðarbein í hvirflinum skeytast saman við hnakkabeinið. 

Hausamót þessi eru minni enn hin, er áður er skýrt frá, 

og í fæðíngunni eru þau til að finna sem þríhyrnd 

hola nokkur, sökum þess að fremsta nibban á hnakka- 

beininu geingur nokkuð á misvíxl við þær randir hlið- 

arbeinanna, sem snúa aptur að hnakkabeininu. J)ær 

liggja ofan á hnakkabeinsnibbunni. 

Saumar þessir og hausamótin koma því til leiðar 

að höfuðskelin sjálf er þeim mun sveiganlegri, og sökum 

og þversaumurinn gánga á 

víxl, eða með öðrum orðum 

millum hvorutveggju ennis- 
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þessa geta höfuðbeinin gengið nokkuð á niisvíxl, J)á 

er |>au í fæðíngunni mæta mótspyrnu í grindarholinu, 

og jþannig verður höfuðið sjálft minna fyrirferðar. Af 

saumunum og hausamótunum getur yfirsetukonan og 

ráðið hvernig höfuðið liggur í grindarholinu, J)á er hún 

ransakar konuna. 

B2,ir gr. 

Áður er skýrt frá að nauðsynlegt þótti, að grindin 

væri rúmleg, og að hol hennar samsvaraði vissri til- 

tekinni vídd og lögun, eins er J)að og eigi síður áríðandi 

í fæðíngunni, að höfuð burðarins hafi eðlilega stærð, 

og hafa menn J)ví komið sjer saman um að ákveða vissa 

tiltekna slœrð eða pykkl höfuðsins, sem hjer segir: 

lt mynd. 

d 

c 

1. pykklin á leingri veginn^ úr miðju ennínu aptur á 

hnakkann, hálfur fimmti|)umlúngur(myndin 11 a-b). 

2. Hin aptari pykkt um þvert, úr búngunni á hliðar- 

beininu ytir í búnguna á hinu hliðarbeininu, hálfur 

Ijórði Jwmlúngur (myndin 10 c-d). 
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3. Hin fremri pykkl nm fvert\ úr gagnaugabeininu 

yíir í hitt, Iiálfur þriðji jpumlúngur (myndin lOe-f). 

4. pykklin á ská, ur hökunni i hin fmhyrndu hauso- 

mót, fimm þumlúngar (myndin 11 c-b). 

5. pykklin á hœðina, úr botninum upp á hvirfilinn, 

hjerumbil bálfur fjórði pumlúngur (myndin 11 d-e). 

Til þess að <:eta borið saman þessa stærð höfuðs- 

ins við hina aðra parta burðarins, má enn á J)essum 

stað geta þess, að bolurinn á barninu er gildastur um 

herðarnar, eða hjerumbil hálfur fimmti Jmmlúngur mill- 

um axlanna. en hjerumbil fjórir jþumlúngar millum 

mjaðmanna. En sökum þess að þessir partar likamans 

eru mjög holdugir, láta þeir undan i fæðíngunni, og 

er J)vi með öllu auðsætt, að höfuðið muni mest tálma 

íæðíngunni, bæði vegna Jvess að J)að er fyrirferðarme.st. 

og eirikum af J)ví, að J)að er harðast fyrir. 
é 

•' 33«)a gr. 

Að siðustu viljum vjer enn skyra nokkuð eitt frá 

því, hvernig burðurinn almennast liggiir í egginu síðast 

á meðgaungutimanum, og þá er fæðíngin tekur við. 

Algeingast er að burðurinn liggi á þann hátt, að 

höfuð hans snyr niður að legopinu og hvirlillinn að 

nokkru leyti fram, en sitjandinn snyr upp að leg- 

botninum. Ilryggur burðarins snyr fram í kviðnum, þó 

svo að honum hallar optast nær nokkuð á ská annað- 

hvort til hægri eða vinstri hliðar. Lærin beygjast upp 

undir kviðinn, með þeim hætti, að fæturnir liggja í grend 
4 

/ 
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sitjandann. Handleggirnir liggja annaðhvort fnim með 

hliðunum ú brjóslinu, eða í kross yfir um J>að. Lík- 

ami burðarins er allur nokkuð keingbeygður fram ú 

við, svo hann taki sem minnst rúm upp verða mú, 

og jþú hann er í sínum rjettu skorðum, verður lega 

hans nokkurnveginn eggmynduð. 

J)essi lega burðarins, er nú hefur verið skyrt frú, 

er algeingust, og mú hana Jní kalla hina eðlilegu legu 

burðarins. Hver önnur lega hans verður jþvi að nokkru 

leyti úeðlilcg. 

FJÓRÐI KAPÍTULI 

skýrir frá hvernig komizt verður eptir |ví, hvort 
konan er með barni. 

I. Eins og einkenni pykktar sýna sig algeingasl♦ 

34 (la gn 

Opt ber jþað við, að sú spurníng er löggð fjrir 

yfirsetukonuna, hvort konan sje barnshafandi, og hljtur 

hún allajafna að leysa úr spurningu jþessari bæði greini- 

lega og með samvizkusemi, sökum jþess, að opt er mikið 

undir úrlausninni komið. J)vi fer íjærri að allfjend 

sje hægt að veita skír andsvör, stundum er f)að mjög 

svo torvelt, mú og vera að stundum sje þess eigi 

kostur að leysa úr spurníngunni, eins og |>ú kann að 

♦ 

i 
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standa á tímanum. Einkum ber það lil þess, aðúrlausnin 

opt má verða torveld, að einkenni J>au, af hverjum 

almennt má ráða að konan sje með barni, eru eigi með 

öllu óræk, og hins vegar syna sig eigi allajafna hin 

órækustu eða áreiðanlegustu einkenni þess á öllu konum, 

og eins eru þau heldur eigi jafnljós eða greinileg á 

öllum köílum af meðgaungutímanum. J)essvegna er 

yfirsetukonunni mji>g svo áríðandi að kynna sjer til 

lilítar allt það5 sem Iytur að þessu efni, svo liún geti 

aðgætt og haft i huganum allt |)að, sem má leiðbeina 

henni i úrlausninni, þá er hún annars vegar er vafasöm. 

Með tvennu móti má komast eptir, hvort konan er 

þúnguð. Má annaðhvort ráða það af breytíngunum á 

ásigkomulagi konunnar, eða hins vegar sjá það af 

burðinum sjálfum. Nú viljum vjer skyra frá þessu 

nokkru nákvæmar, og telja upp öll einkenni þykktar 

i þeirri röð, sem þau sýna sig, eptir þvi hve lángt er 

liðið á meðgaungutímann, og hins vegar viljum vjer 

og leiða rök til, hve áreiðanleg einkenni þessi eru 

hvert um sig. 

85ta gr. 

1. Konunnar úgleði og sjúkleihi. Öllum er kunnugt, 

að einkenni þetta sýnir sig optast snemma ámcðgaungu- 

timanum, en með mjög svo margbreyttum hætti, og svo 

misjafnt, að hjá snmum konum ber eigi á því, en hjá 

sumum helzt það um allan meðgaungutímann* En 

þess ber að gjæta, að líkqr sjúkleiki sýnir sig opt þó 
4* 
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konan eigi sje með barni, og er það fess vegna auð- 

sætt, að einkenni þetta er mjög svo lítilfjörlegt og 

óáreiðanlegt. 

36,a gr. 

2. Tiðirnar hœtta. Tíðirnar hætta |)egar í bvrj- 

un meðgaungutimans, og er jþað með öllu eðlilegt, 

J)ví blóð jþetta streyrair nú allt að egginu og nærir 

burðinn, og er þetta svo algeingt hjá barnshafandi 

konum, að einkenni þetta, ásamt öðrum, í raun rjettri 

er mikilsvarðandi, og einna Ijósastur vottur barnsþunga* 

En sje jþað nú skoðað sjer, án sambands við önnur 

einkenni, J)á er jþað einganveginn áreiðanlegt, sumpart 

vegna þess, að opt má verða, að tiðirnar hætti þó 

þykkt eigi valdi jþvi, sumpart og af J)eim rökum, 

að jþað ber stundum við, að konan hefur tiðir um með- 

gaungutímann, eigi einúngis fyrst um meðgaungutimann, 

lieldur og jþángað til á siðustu mánuðum, en jþað ber jþó 

sjaldan við. En reynslan hefur sýnt, að tíðablóðið, 

þá svo stendur á, er bæði bieikara á lit og minna að 

vöxtunum til, enn það er venjulega. 

37',a gr. 

3* Jireytíngin sem verður á brjóslunum. Breyt- 

ng jþ essi, er vjer áður höfum kynnt oss, er jþví að eins 

nokkur röksemd fyrir jþví, að konan sje barnshafandi, 

ef önnur einkenni sýna sig henni samfara, en sýni hún 

sig einsaman er hún mjög svo lítilvæg. Bæði er það 

að til éru þær konur, er brjóstin breytast svo að 



segja ekkert a um meðgaungutímann, og eins eru og 

jþess dæmi, að breytíngar þessar sýna sig, J)ó konan 

eigi sje með barni. Jpetta má eigi einúngis segja um 
4 

ásigkomulag brjóstanna að utan, heldur og nm hinn 

mjólkurkynjaða vökva í þeim, er stundum kemur i 

brjóstin á öldruðum konum og á börnuuu 
• « 

38da gr. 

4. Breylíngin á kvið konunnar, er sýnir sig á 

fiann liátt: að hann fiykknar alhtr eptir fiví sem leingra 

ííður á meðgaungulimann. 

Á hinum fyrstu mánuðum meðgaungutímans, f>á 

er legið færist leingra niður í grindina, verður konan 

opt megri, og sje f)á kviðurinn’ ransakaður fyrir neðan 

naflann, verða menn áskynja ura. að hann er orðinn 

venju tlatari, einkum rjett fyrir ofan blöðrubeinið. J)ó 

er ílatneskja f)essi reynd^r eigi mjög mikil, og eins sýnir 

hún sig heldur eigi á öilum konum, allra-sízt á f)eim, sem 

mjög eru feitar, eða á f)eim, sem áður hafa átt barn, 

f)ví kviður f)eirra er sökum f)ess allur orðinn flatneskju- 

legur. 

En um lok f)riðja mánaðar, f)á er legið færist 

upp í hið stóra grindarhol, er f)ess eigi lángt að bíða, 

að konan verður þess'vör, að hún tekur til að þykkna, og 

sje f)á kviðurinn kannaður, má finna til legbotnsins 

fyrir ofan röndina á blöðrubeininu; er hann f)á fastur 

eða þjettur fyrir, og svo sem hnöttóttur viðkomu. Upp 

frá f)essum tíma f)ykknar kviðurinn smámsaman, eptir f>vi 
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sem legbotninn færist Ieingra upp eptir honum. J)yklvt- 

in eykst nú svo mjög, að á hverjum mánuði má 

sjá [)ess sýnan mun, og fyrir þá sök má opt ráða af 

fykktinni einni, hve lángt er liðið á meðgaungutímann. 

Samkvæmt áður sögðu, má finna til legbotnsins á fimmta 

mánuðinum miðsvegar millum naflans og blöðrubeins- 

ins, á sjötta mánuðinum rjett fyrir neðan nallann, á 

sjöunda mánuðinum fyrir ofan nallann, á áttunda mán- 

uðinum mitt á milli naflans og hjartagrófarinnar, og á 

níúnda mánuðinum rjett í sjálfri hjartagróíinni, Á 

tiunda mánuðinum færist legbotninn aptur niður eptir, 

cins og áður er sagt, og [)að svo mjög, að á síðustu 

vikunni fyrir fæðinguna er hann kominn á sama stað, 

og hann var áður á sjöunda og áttunda mánuðinuim 

Varla mun nokkur önnur kviðar[)ykkt, enn barns- 

[)úngan, aukast og vaxa jafnreglulega og með eins jöfnu 

millibili, sem sagt hefur verið, og í svo einskorðaðri röð, 

og einmitt vegna [)ess er [>ykkt konunnar, er [)annig er 

varið, einka mikilvægur vottur [)ess, að hún sje með 

barni. En f)ess ber [)ó að gjæta, að eigi vcrður jafn- 

glöggt fundið ti! legbotnsins á öllum konum, og eins 

er kviðar[)ykktin heldur ekki jafnsýnileg. Stundum ber 

[)að við, að fíykktin er hulin með klæðabúnínginum, 

og eins er [)að og einkum athugandi, að [)á er burð- 

urinn deyr, má [)að verða, að kviðarþykktin minnki 

taisvert, [)ó konan gángi enn miklu leingur með. 
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39da gr. 

5. limjlíngin, 5í*/n vcrður á naflaholunni. 

Áður er skyrt frá þvi. að um lok sjötta mánaðar 

er legbotninn kominri fast upp að naflaholunnú og fyrir 

[)á sök tekur hun til að þenjast út? fvrst að neðan- 

verðu, vegna J)ess að legbotninn þreyngir að að innan- 

verðu, Eptir J)ví sem legbotninn stígur Ieingra upp 

eptir, flezt holan meir og meir út, svo að á áttunda 

mánuðinum er hún með öllu horfin, og á síðasta mánuði 

meðgaungutímans er hún nokkuð tútnuð út úr kviðnum. 

J)ó er Jetta eigi áreiðanlegur vottur Jess, að konan 

sje með barni, J>ví það má og verða, að önnur þykkt, 

enn barusjúngan, valdi breytingu þessari á naflaholunni, 

er að innan Jrýshr að Jar er naflinn er fyrir. En 

[)á er önnur einkenni þykktar sýna sig samfara Jessu, 

er J)að allsennilcgt. 

40sla gr. 

6. Brcylíngin, sem verður á legopinu og leg- 

hálsinum. 

Áður er sagt frá J>ví, að á hinum fyrstu tveim 

mánuðum meðgaungutímans færist legopið leingra nið- 

ur í leggaungin, og barmar þess verða jafnlángir, og 

opið sjálft, sem i fyrstunni er aflángt, er nú kiprað 

saman, og orðið því nær krínglótt. En jþá er þriðji 

mánuðurinn er liðinn, færist legopið leingra upp eptir, 

að sinu leyti eins og legið sjálft, og veit það J)á aptur 

á við, og síðar kemst J)að svo lángt upp cptir, að allt 

N % 
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að siðasta mánuðinum má að eins finna til J>ess, 0£ 

stundum alls ekki, þá er maður leitar fyrir sjer með 

fingrinum. En J)á er líður að fæðíngunni, er J>að á 

konum jþeim, sem eiga barn í fyrsta sinn, með litlum 

börmum, og lokað, en á konum, sem optar hafa ált 

barn, eru barmarnir á því þjkkvir, ójafnir, og svo sem 

sigg í þeirn, og á síðustu vikunum er það sjálft svo 

opið, að um það má fara með fingurinn upp að egg- 

himnunum. 

Leghálsinn breytist eigi um fjrri helming með- 
• ^ * 

gaungutímans að öðru leyti enn J>vi, að hann verður » 

nokkru jþykkari og mýkri viðkomu. Hjerumbil á fimmta 

mánuðinum ber fyrst á því, að leghálsinn tekur að 

jþenjast út að ofan og framanverðu, og á sjötta mánuð- 

inum bólgnar hann einnig út að ofan og að aptanverðu. 

En úr J)ví komið er á sjöunda mánuðinn, J)enst hann 

svo mjög út að ofan og svo jþaðan niður eptir, að 

hann meir og meir að Iöguninni til líkist hálfhnetti. o o 

J)ví meir sem hann [)enst út með jþessum hætti, 

jþess þvnnri verður hann, og fyrir J)á sök má glöggt 

finna til höfuðsins á burðinum innan undir honum á 

síðustu mánuðum meðgaungutímans 

12 mynd. 13 mynd. 14 mynd. 

* 
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12ta myndin sýnir lögun leghálsins á þriðja mánuði meðgaungu- 

tímans, I3da myiidin á sjöunda mánuðinum, og 14da myndin 

á tíunda mánuðinum. 

Breytíng þessi á Iegopinu og legbálsinum er þannig 

vottur þess, að konan sje með barnú ])ó ber þess 

að geta, að breytíngar J)essar sýna sig eigi beinlínis 

með sama hætti á öllum jmnguðum konum, og hins 

vegar, j)á er legið sjálft veikist af öðrum orsökum, enn 

af barnsjmngan, ber f>að stundum við, að lík breytíng 

kemur á legopið og leghálsinn, og fyrir j)á sök er betta 

eigi einhlítur vottur jþess, að.konan sje barnshafandi. 

|)ó eru allajafna meiri líkindi til að konan sje með barni, 

j)á er leghálsinn þenst út, heldur enn ef breytíngin 

sýnir sig eingaungu á sjálfu legopinu. 

41sta gr. 

Einna mest má reiða sig á jpau merkin, sem 

beinlínis sýna sig hjá burðinum sjálfum, og j)á er þau 

sýna sig glöggt, er hvert jþeirra svo mikilvægt að gánga má 

úr skugga um, að konan sje með barni. J)ess ber að 

geta, að öll slík einkenni sýna sig fyrst eptir að konan 

er biíin að hálfgánga með, en j)au eru: 

?. Bnrðurmn hrœrist. Menn hafa reynsluna 

fyrir sjer um jþað, að um lok fimmta mánaðar er burð- 

urinn optast kominn svo lángt á leið, að hann tek- 

ur til að hræra sig, og það svo að eigi einúngis 

konan sjálf finnur til j)ess, heldur má og finna til jæss, 

j)á er maður leggur höndina utan á kviðinn fyrir neðan 
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naflann. J>essi hræríng burðarins sy'nir sig á {>ann hátt, 

að eins er sem eitthvað hastarlega komi við höndina, 

en sem þegar hverfur. A hinum síðustu mánuðum 

meðgaunc;utímans lýsir þetta sjer miklu glöggvar. 

Ef maður á skýlaust að geta sagt af hræringum 

burðarins, að konan sje með barrii, f)á ber fess að 

gjæta, að eigi skal þann dóm byggja á þvi, j)ó konan 

ein finni til þeirra, heldur verðum vjer einúngis að fara 

eptir vorri ransókn, er fara skal fram með allri sam- 

vizkusemi; J>að er mjög svo algeingt, að konur, einkum 

J)ær, er eigi áður hafa alið barn, imyuda sjer að burðurinn 

hrærist, J>ó slikt opt komi af öðrum orsökum, og 

draga þær þannig sjálfa sig og aðra á tálar í þessu 

efni. En ef vjer sjálfir glöggt höfum fundið hræringu 

burðarins, getum vjer um leið öldúngis geingið úr 

skugga um, að konan sje með barni. J)ó er f)að at- 

hngandi, að eigi er með þessu sagt, að konan-kunni 

eigi eins eptir sem áður að vera þúnguð, þó vjer eigi 

getum fundið burðarhræríngarnar með henni, [)ví 

þess ber að gjæta, að opt má það verða, að eigi beri 

á burðarhræringu [)essari, eigi einúngis um nokkrar 

stundir, heldur og um nokkra daga, og ]>að [)ó að 

burðurinn sje á lífi; [>að er og á hinn bóginn sjálf- 

sagt, að f)á er burðurinn deyr í móðurkvið, eigi muni 

leingur finnast til nokkurrar hræríngar með konunni. 

Af [>ví, sem nú hefur verið skýrt frá um stund, 

verður J)á með öllu auðsætt, að [)á er vjer finnum 

til burðarhrærínganna með konunni5 jmá gánga úr 
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skugga um, að hún er með barni, en hins vegar sannar 

jþað eigi hið gagnstæða, þó vjer finnum eigi til þeirra. 

8. Hjarlsláltur burðarins. er sjötti mánuður- 

inn er byrjaður, má heyra hljóð nokkurt, sem líkist 

Jví, er maður heyrir til sigurverks, er jþakið cr klæð- 

um* Má heyra J>etta með Jjví að leggja hlustina 

við kvið konunnar, rjett fyrir neðan naflann, Hljóð 

Jetía er hjartsláttur burðarins, og er hann Jví nær tvö- 

falt svo fljótur, sem sláttur Iífæðarinnar á konunni. 

Heyri maður glöggt til hljóðs jþessa, Já er Jað 

sjálfsagt, að Jað getur eigi verið annað, enn hjart- 

slátlur burðarins, og að Jví Ieyti er Jað órækur vottur 

Jess, að konan sje með barni. En þess ber að gjæta, 

að hjartslátturinn verður opt um nokkra stuncl óglögg- 

vari, og hins vegar er j[)að sjálfsagt, að hann hættir 

með öllu, Já er burðurinn deyr; má Jessvegna segja 

hið sama um einkenni Jetta, eins og um það, sem 

skýrt er frá næst á undan, 'að jþað sannar eigi að 

konan sje eigi Júnguð, })ó eigi heyrist til hjartsláttar 

burðarins. 

9. pá cr finna má til nokkurra parta burðarins: 

annaðhvort ulan á kviðnum eða um leghálsinn. Opt 

má J>að verða, að maður getur glöggt fundið til ein- 

stakra parta burðarins á hinum siðustu mánuðunum, 

einúngis með jþví að leita fyrir sjer með hendinni utan 

á kvið konunnar, og Já svo er, má öldúngis gánga úr 

skugga um, að hún sje með barni. En Jó ber jþað 

opt við, að finna má reyndar til nokurra parta í kvið 
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konunnar, sem harðir eru viðkomu. og eru þá likindi 

tii að það sjeu nokkurir partar burðarins, en svo glöggt 

finnst {)ó eigi til þeirra, að gánga megi úr skugga 

um, að svo sje. |)á er svo stendur á, ber jþess 

jafnan að gjæta að reiða sig eigi um of á nokkurja 

getgátu í þessu efni, jþví reynslan hefur synt, að opt 

skjátlar yfirsetukonunni, {)á svo ber undir. 

Með miklu meiri vissu má fara eptir tilfinníngunni 

þá er kannaður er leghálsinn á hinum síðustu mánuðum 

meðgaungutímans; hann er jþá orðinn útþaninn, og fyrir 

|)á sök má frnna til höfuðsins úr J)ví komið er fram 

í sjöunda mánuðinn, ef burðurinn liggur eðlilega, 

eða eins og tíðast er; það er reyndar enn sem 

komið er mjög svo lítið, en Já er jþryst er með fíngr- 

inum utan á leghálsinn, hleypur jþað eins og undan 

honum, vegna Jess, að burðurinn allur, eins og áður 

er sagt, (lýtur í legvatninu. En því meir sem leg- 

hálsinn á hinum síðari mánuðunum þenst út og jþynnist, 

því glöggvar má finna til höfuðsins á burðinum um 

hann, en jþað stækkar nú óðum og verður þýngra, og 

sökum þess lætur það siður undan þó þrýst sje með 

fíngrinum utan á lqghálsinn. 

J)á er glöggt má finna til höfuðsins á burð- 

inum, er það sjálfsagt að einginn vafi er leingur á 

þvi, að konan sje þúnguð, og er þetta því með öllu 

áreiðanlegur vottur þess. En á hinn bóginn sannar 

það eigi hið gagnstæða, þó vjer eigi getum fundið til 
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höfuðsins, eins og áður er sagt, því stundum ber 

|)að við, að höfuðið einhverra orsaka vegna nemur 

staðar svo lángt upp í grindarholinu, að eigi verður 

náð til f)ess með fingrinum, og eins fei; f)á er burð- 

urinnn eigi liggur eðlilega í leginu. og höfuðið eigi 

snýr niður að leghálsinum. 

42 ur gr. 

Af f)vi er nú hefur verið skýrt frá um stund, 

verður yfirsetukonunni það með öllu Ijóst, að fysrt á 

hinum síðara hluta meðgaungutímans getur hún með 

vissu komizt eptir, hvort konan er með barni, en á 

hinn bóginn geiur f)að og að borið, að hun eigi getur 

geingið úr skugga um [>að, enda [)ótt konan sje meir 

enn búin að hálfgánga með. f)á cr svo stendur á, en 

J)að ber sjaldan við, er [)að skylda yfirsetukonunnar, 

að skjóta til læknis úrskurðar í [)essu efni. 

II. Einkenni pau, cr hjsa pví, hvort burðurmn er á 

lífi eða hann er dauður um meðgaimgutímann. 

43«*a gr. 

Fjærri fer f>ví, að allajafna sje auðvelt mcð vissu 

að skera úr [>ví, hvort burðurinn sje á lífi eða hann sje 

dauður. Reyndar má með vissu komast eptir, hvort 

hann er á lífi, en eigi eptir [>vi, hvort hann er dauður, 
\ 
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[)VÍ opt má [)að verða, að eigi verður funðið lifsmark 

með honum, enda þótt hann sje á lífi. 

Ef konan eigi hefur orðið fyrir svo miklum áfóilum 

um meðgaungutímann. að burðinum sje auðsjáanlega 

dauði búmn? er ástæða fyrir [)ví að halda, að burðurinn 

sje á lífi, og eins [)á er aliar [)ær breytíngar, sem 

venjulegt er að verði á högum barnshafandi konu, lýsa 

sjer í feirri röð, sem eðlilegt er? og áður er skýrt frá. 

En úr skugga má gánga um að burðarinn sje á lífi, 

f)á glöggt verður fundið til hrærínga hans og [)á er 

heyra má til hjartsláttarins. 

Líkindi eru til [)ess að burðurinn sje dauður: 

fiá er konan hefur orðið fyrir miklum og skað- 

vænum áföllum og slisum; 

pá er eigi hefur fundizt til burðarhrærínga um 
/ 

nokkuð lángan tíma, einkum hafi mjög mikið borið á 

[)eim, [)á er síðast varð vart við f>ær; 

pá er eigi hefur heyrst til hjartsláttar burðarins 

um lángan tíma; 

pá er kviðurinn svo sem dregst saman og minnkar 

allur, í stað [)ess að þenjast út, og konan finnur til 

kulda í honum, einkum fyrir neðan nadann, og ef 

hún verður vör við f>ýngsli nokkur til beggja hliða, 

[)á er hún hallar sjer út á hliðarnar; 

pá er allur stálmi fer úr brjóstunum. 

pá er hvert eitt einstakt af þessum einkennum lýsir 

sier, eru nokkur líkindi til [)ess, að burðurinn sje 

dauður; lýsi f>au sjer öll i senn, er f>að mjög svo senni- 

i 
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logt, en |)ó er eigi fulikomin vissa fyrir [)ví5 og fjrst 

verður geingið úr skugga um dauða burðarins í fæðíng- 

unni sjálfri. 

III. Skýrir frá hvernig homasí má eplir, hvorl konan 

geingur með tvíbnra. 

Eigi verður með vissu komizt eptir J>ví, hvort 

konan geingur með tvíbura, fyr enn hún fæðir; fyr 

meir þótti mönnum J>að lysa sjer með mörgum hætti, 

en reynslan hefur synt, að bæði er J>að óljóst og bregzt 
r 

opt. Astæður fyrir þess'u, sem tyndar hafa verið til, 

eru f>essar: 

pá er kviðarpykkt konunnar er mjög mikil. en 

það getur og borið til J)ess að svo er, að burðurinn 

er venju fremur stór, eða legvatnið er of mikið. 

er lœgð verður á miðjum kviðnum, en búnga 

mikil cða pyklct til beggja hliða, en kviðurinn er eigi 

allajafna svo lagaður, f)ó konan gangi með tvíbura, og 

hins vegar fær hann á stundum lögun J)essa, f)á er 

burðurinn liggur um þvert í leginu. 

J)á er á fleirum slöðum má í senn finna til pcss, 

að burðurinn hrœri sig í kviðnum, enn verða má ef 

burðurinn er einúngis einn. 

J)ess ber og að geta, að konunni er óhœgar og 

öll er hún vcikari af sjcr, J)á er hún geingur með 

tvíbura; ber J>að reyndar oþt við að svo er, en eingan 

veginn alltjend. 
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Af öllum {)essum ústæðum, er nú hefur .verið sagt 

fiá, verður J>að eitt með sanni sagt, að líkindi eru til 

að konan gangi með tvíbura, og við J>að verður að sitja 

þángað til hún fæðir, en fæðíngin ber optast að nokkru 

fyr [)á svo stendur a, enn venjulegt er. 

* 

FIMMTI KAPITULI 

skýrir frá hvernig sjá má, hve lángt er liðið 

meðganngntímann. 

45ta gr. 

Venjulegast er að konan gúngi með tíu mánuði 

eða fjörutíu vikur eða tvö hundruð og áttatíu daga, eða 

[)á tálið er eptir almanakinu, niu mánuði og sjö daga. J)á 

er jþessi tími er liðinn segja menn að konan sje búin 

að fullgánga með, burðurinn sje fulltíða og fæðíngin 

tímanleg. Nokkurra daga mismunur er eigi tekinn til 

greina, og er það heldur eigi mikilsvarðandi, J)ó sliku 

skakki, og opt má verða að [)að beri til þess, að skakkt 

sje talið til. 

Sje svo að yfirsetukonan er skylduð til að tilgreina, 

hve iángtkonan sje búin að gánga með, eða með öðrum 

orðum, hve lángt sje eptir af meðgaungutimanum, þá 

hlytur hún fyrst og fremst að fara eptir því í úrlausn 

sinni, f?em konurnar sjálfar venjulega telja til, eða með 
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orðum að telja frá þeim tíma, {)á er tiðirnar hætta og 

burðurinn tekur fyrst til að hræra sig. 

Nú viljum vjer nákvæmar greina frá, hvernig talið 

er frá f>ví, þá er tíðirnar hœlta, og er f>á talið frá 

J>eim degi? á hverjum tiðirnar síðast syndu sig, og eru f>á 

öll líkindi til að konan muni fæða fjörutiu vikum siðar, 

á að gizka um f>ær mundir, sem konur venjulega hafa 

tiðir. J)að er með öllu auðsætt að nokkru muni skakka, 

|>á svo er talið til, bæði sökum |>ess, að opt koma 

eigi tíðirnar epir vissri röð og reglu, og eiris verður 

eigi hægt að ákveða leingd timabilsins millum síðustu 

tiðanna og frjófgunarinnar, f>á svo er með farið. 

Eptir hrœríngum burðarins er og talið til, hve 

lángt sje liðið á meðgaungutímann, og er f>á almennt 

við tekið, að tuttugu vikur sjeu liðnar, f>á er konan 

fyrst verður vör við slíka hræring með sjer. f>á segja* 

menn að konan sje búin að hálfgánga með, og Iíf sje með 

burðinum, f>ó ætti eigi að við hafa f>etta orðatiltæki, f>ví 

f>að er i marga staði óljóst. En f>á Jannig er talið til, 

koma og misfellur á, og er J>að sumpart vegna 

þess, að eigi er með öllu óhætt að reiða sig á tilfinníngu 

konunnar í f>essu efni, og hins vegar hefur reynslan 

synt, að f>á er burðurinn er annaðhvort vel eða miður 

dafnaður, syna sig hræríngar hans eptir f>ví nokkru 

fyrir eða eptir tuttugustu vikuna. 

Hinn beinasti vegur fyrir yfirsetukonuna til að 

leysa úr f>essu er sá að ransaka hina innri fœðíngar- 

parta, kviðinn og brjóstin, og mun henni f>á minnst 
5 



66 

skj&tla, er hún byggir úrlausnina á ransókn f)essari. 

Áður cr skyrt frá breytíngum f>eim, sem lýsa sjer á 

þessum pörtum á líkama konunnar á ymsum köflum 

af meðgaungutímanum. En til f)ess hægar að gela 

sjeð yfir þær allar í senn, viljum vjer á þessum stað 

taka allar hinar helztu breytíngar undir eitt, og skyra 

frá f)eim 5 í |)eirri röð, sem þær syna sig meðan konan 

geingur með, en af f)eim einum skal yfirsetukonan ráða, 

hve lángt sje liðið á meðgaungutimann, en f)ó má hún 

eigi hugsa sjer, að hún með fullkominni vissu geti leyst 

úr f)essu, heldur einúngis svona hjerumbil getið f)ví 

nærri. 1‘Breytingar f)essar sýna sig f)annig: 

A hinum fyrslu íveim mánuöum er kviðurinn 

nokkuð flatur fyrir ofan blöðrubeinið, og má finna til 

legopsins lángt niður i leggaungunum; barmar þess 

eru jafnlángir, og opið sjálft svo sem kiprað saman og 

orðið næstum því krínglótt; leghálsinn er venju fremur 

mjúkur ogþykkur; brjóstinstækkaogverðaöll viðkvæmari. 

Um lok priðja mánaðar verður kviðurinn þrýstn- 

ari fyrir ofan blöðrubeinið; legopið færist upp eptir 

leggaungunum, og snýr að uokkru leyti aptur á við; 

konan finnur til hviða og smástíngja i brjóstunum, og 

skinnið verður dekkra í kring um geirvörturnar. 

Á fjórða mánuðinum er kviðurinn orðinn talsvert 

f)rýstnari fyrir ofan blöðrubeinið og mjaðmirnar; glöggt 

má finna til legbotnsins rjett fyrir ofan rönðina á blöðru- 

beininu; legopinu hefur miðaðleingra upp eptir grindar- 
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er orðið enn dekkra í kríng um geirvörturnar. 

Á fimmla mánuðinum má finna til legbotnsins 

miðsvegar millum nallans og blöðrubeinsins; varla verð- 

ur um leggaungin náð til legopsins með fingrinum; á 

hinum siðari hluta mánaðarins tekur leghálsinn og til 

að þenjast út at framan og að ofanverðu, og á síðustu 

vikunni (hinni tuttugustu) verður konan fvrst vör við 

hræríngar burðarins. 

Á sjölla mánuðinum má fmna til legbotnsins rjett 

upp undir naflanum, og hinn neðri hluti nallaholunnar 

tekur að f>enjast út; glöggt má og heyra til hjart- 

sláttarins; leghálsinn er nú og þaninn út að aptan og 

að ofanverðu, og er hann orðinn’ í lögun eins og kvenn- 

manns húfa, og varla verður með fingrinum náð til 

legopsins* 

Á sjöunda mánuðinurfí er legbotninn kominn 1 eða 2 

þumlúnga upp fyrir naflann, og nallaholan er næstum 

horfin; leghálsinn er orðinn ávalur, og i þessa mánaðar 

lok má finna til höfuðsins á burðinum með fíngrinum, 

en }>að eins og hleypur undan, þá er |>rýst er utan á 

leghálsinn; vökvi nokkur, sem líkist mjólk, kemur\ í 

brjóstin. 

Ááttundamánuðinum er legbotninn kominn miðs- 

vegar milkim naflans og hjartagrófarinnar; naflaholan 

er með öllu horfin; utan á kviðnum má finna til nokk- 

urra parta burðarins; leghálsinn er enn meir þaninn 
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út, og finna má glöggt til höfuðsins á burðinum, {)á 

er þrýst er utan á hann með fíngrinum. 

Á níunda mánuði er Iegbotninn kominn því nær 

upp undir hjartagróf, og naflaholan er tútnuð út; leg- 

hálsinn er orðinn allur þynnri, og að mestu leyti 

ávalur að neðanverðu; höfuð burðarins er nú miklu 

• jþýngra og stærra, og leggaungin eru öll orðin talsvert 

víðari, og hrukkurnar þvi nær horfnar; J)au eru og 

fremur venju þvöl viðkomu. 

A tíunda mánuðinum færist legbotninn aptur 

níður undir naflann; kviðarþykktin verður öll meiri að 

framanverðu; leghálsinn er orðinn mjög svo |)unnur 

og með öllu ávalur að neðanverðu, og er hann nú 

kominn aptur leingra niður í grindarholið, og höfuð 

burðarins eins. Legopið er með öllu lokað á þeim 

konum, sem eiga barn í fyrsta sinn, og eins eru barmar 

þess mjög svo litlir, en á konum, sem áður hafa alið 

barn? má komast með fingrinum um það upp að burð- 

arhimnunum, og barmar þess eru nokkuð þykkvir* 

SJÖTTI KAPÍTULI. 

Um óeðlilega þykkt. 

K 47da gr. 

|)jkkt kvenna erkölluð óeðlileg, þá er hið frjófg- 

aða egg kemst eigi inn í legholið, en festir sig og 
► 

f 
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þróast á öðrum stað í grindarholinu. Má þctta vcrða 

með mörgum hætti, og viljum vjer áþessum stað skýra 

gjör frá hverju tillellinu sjer. 

48da gr. 

|)ess ber að geta, að eigi lendir hinu frjófgaða 

eggi allajafna á sama stað, J)á er það fer á mis við 

legholið. Stundum getur jþað að borið, að eggið eigi 

losnar frá eggjakerfinu, heldur situr J>ar fast og vex þar 

ogdafnar; eða hins vegar losnar |)að reyndar við eggja- 

kerfið, en kemst eigi leingra enn inn i legpipuna, 

og þróast þar, og í f)riðja lagi má f)að verða, að eggið 

á leiðinni úr eggjakerfinu til legpípunnar, dettur niður 

í kviðinn, og festist f)á einhvurstaðar á J)örmunum 

eða á hinum öðrum innýfiunum. 

\ 

4öda gr. 

J)á er þannig tekst til með eggið, deyr konan 

optast nær, en f)ó eigi allajafna, f)á fram líða stundir; 

f)ó er eígi alllítið undir J)ví komið, hvar egginu hefur 

lent, f)ví eptir f)ví er konunni meiri eða minni hætta 

búin. Standi svo á að eggið hefur komizt inn í leg- 

pípuna, og vaxið f)ar og dafnað, f)á deyr konan venjulega 

á f)riðja eða fjórða mánuðinum, með f>eim hætti, að 

nokkrir partar í grerid við f)að bila eða rifna, og 

blæðir henni f)á til ólífis. Eins fer f)á er eggið 

festist í Iegpípunni. En ef egginu lendir, ein- 

hvurstaðar í kviðnum sjálfum, f>á er ekkert, sem 
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tálmar f)ví, að burðurinn megi verða fulltíða, eins og 

ef egginu hefði lent í legholinu sjálfu, en f)á svo er 

komið, deyr burðurinn ef eigi lækninn með ráðum 

getur náð honum lifandi. Stundum ber J>að við, að 

konan deyr, þá er þannig hefur tekist til með eggið, 

en pó má sjá J>ess mörg dæmi, að hún heldur lifinu, 

annaðhvort með f>eim hætti, að grefur í kviðnum 

fyrir neðan naflann, og um op f>að, er f>annig kemur 

á hann, kemur burðurinn út i smápörtum, eða og gref- 

ur í görnunum á likan hátt að neðanverðu og innan- 

verðu, og konan losast f)á er svo stendur á við burð- 

inn i smápörtum um þarfagánginn, J)að má og verða, 

að burðurinn visnar allur upp, en í stað ])ess að leys- 

ast í sundur, eiris og í hinum tilfellunum, verður hann 

að hörðum klumpi, er staðnæmist í kviðnum án f)ess 

að skaða heilsu konunnar. 

50sta gr. 

A hinum fyrstu mánuðum er eigi hægt ar) að- 

(jreina pessa pxjkkt írá hinni eðlilegu f)ykkt, og siðar er 

f)að og mjög svo torvelt, og fullyrða má, að yfirsetu- 

konan einúngis getur gjört sjer lausa getgátu um f)að, 

en aldregi sagt f)að fyrir með fullri vissu. J)ó má vera 

að f>að, er hjer segir, gefi henni bendíngar og hug- 

vekju í J)essu efni: 

að kviðarþykkt konunnar sýnir sig fremur til 

annararhvorrar hliðar, en ekki, eins og venjulegt er, 

mest beint fvrir ofan mitt blöðrubeinið; 

að finna má miklu glöggvar, enn venjulega verð- 
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hans, þá er maður leitar fyrir sjer með höndunum 

utan á kvið konunnar; , 

að hvorki svara breytíngarnar á legopinu nje 

heldur á leghálsinum til þess, hve lángt er liðið á 

meðgaungulímann, og einkum er J)að eptirtektarvert, 

að leghálsinn eigi J)enst út, nje verður ávalur á hinum 

síðustu mánuðum meðgaungutimans, eins og venja er 

tn, í,á er þvkktin er eðlileg. 

Ef yfirsetukonan verður vör við einkenni J>au, er 

nú voru talin, og henni þannig sýnast líkindi til, að 

{jykktin sje óeðlileg, |>á skal hún {>egar gjöra lækninum 

njósn um {>að, en forðast að láta konuna skilja {>að á 

sjer í orðum eða aðferð, eða {>á er hlut eiga að. 

SJÖUNDI KAPITULI 

skýrir gjörr frá óeðlilegri $ykkt. 

51sta gr. 

J)á er hið frjófgaða egg reyndar kemst inn í leg- 

holið, en kyrkist síðar með öllu, og eðli þess breytist 

svo mjög, að eigi .er hægt að aðgreina hina einstöku 

parta {>ess, nje heldur burðinn sjálfan, er þykktin og 

kölluð óeðlilcg pyklcl, og eggið óeðlilegt egg eða mán- 

aðarkálfur. En {>ess ber að geta, að í daglegu máli 
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er og hið sama nafn haft um hvern annan samdrátt. 

er myndast inn í legholinu, og jafnóðum eyðist aptur, 

án |>ess konan hafi orðið barnshafandi. en það er athug- 

andi, að J)á á {>að eigi vel við. 

' 52ur gr. 

Egg f>að, er nií gat eg um, isýnir sig opt í ýmsum 

mvndum; stundum er J>að samsett af holdtreljum og 

fast í sjer, en stundum er J>að blaðra nokkur, og er 

annaðhvort blóðvatn i henni eða vindur, og í J>riðja 

lagi er J>að samsett af mörgum gagnsærum vatnsblöðr- 

um eða bólum, er allar eru áfastar hver við aðra, svo 

sem vínberin á leggnum* 

53ia gr* 

J)að er einka örðugt að gjöra mun á hvortf>ykkt- 

in er óeðlileg eða eðlileg, og opt er J>að eigi hægt, 

sökum J>ess að hin óeðlilega J>ykkt sýnir sig öldúngis 

á sama hátt á hinum fyrstu mánuðum, og væri hun 

eðlileg, en hins vegar varir J>esskonar J>ykkt venjulega 

eigi leingur enn J>rjá eða mest fjóra manuðú J)ó getur 

J>að við borið, að hún helzt fimm eða sex mánuði, og 

J>á svo stendur á er J>að eptirtektarvert, að kviðarj>ykktin 

eykst venju fremur, og brjóstin J>rútna, og fyr kemur í 

J>au vatnskenndur vökvi; J>á svo ber undir er konan optast 
* 

venju fremur sjúk um allan meðgaungutímann, og ýraist 

missir hún blóð eða vatn. J)að er sjálfsagt að hvorki heyrist 

til hjartsláttarins, nje heldur verður fundið til hrærínga 



Wðarins. J)á er nú allt J)etta lýsír sjer, eru reyndar 

nokkur líkindi til, að konan eigi sie eðlilega Jíúnguð. 

en fyrst verður J)ó geingið úr skugga um að svo sje, |)á er 

hið óeðlilega egg kemur í Ijós, en um leið og J>að 

verður? missir konán allajafna mikið blóð? og finnur 

hún til sárra verkja, að sinu leyti eins og hefði hún 

fæðíngarhríðir, og líkt og J>á eggið ferst með öðrum hætti. 

A J>essum stað má geta J>ess, að mjög sjaldan 

ber J)að við, að undir eins sje bæði eðlilegt og ónáttúr- 

legt egg í legholinu, en af J)ví fylgir, að J>ykktin er 

þá bæði eðlileg og óeðlileg* En eigi verður komizt 

eptir J)ví, að svo sje, fvr enn í fæðíngunni, J)á er hið 

óeðlilega egg kemur í Ijós, annaðhvort á undan eða á 

eptir burðinum. En venjulegast er J)ó að J)esskonar 

egg komi fyrst í Ijós með fylgjunni. 

ÁTTUNÐI KAPÍTULI 

Almenn ráð, er barnshafandi konnr sknlu 
fara eptir. 

54da gr. 

J)að er reyndar sjálfsagt. að Jykkt kvenna er 

einganveginn að álíta sem sjúkdóm nokkurn, J)á er 

hún er skoðuð sjerílagi, en hins vegar verður J)að eigi 

varið, að um meðgaungutimann fær óforsjállegur lifn- 
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aðarhátlur venju fremur á konuna, og eins hverhelst 

önnur áhrif utan að5 og er [>að því fremur skylda henn- 

ar, að komast hjá fessu, að svo miklu leyti i hennar 

valdi stendur, sem burðurinn getur beðið tjón af því, 

og opt leiðir slikt til þess, að fæðingin verður óeðlileg. 

|)að er því mikilsvarðandi fyrir barnshafandi konu að 

vera mjög svo aðgjætna um hagi sína, og að svo miklu 

Ieyti henni er hægt, skal hún gjæta þess, sem hjer 

mun sagt verða, og á það eiris heima hjá öllum kon- 

um, sem barnshafandi eru, meðan á meðgaungutimanum 

stendur; það er og skylda yfirsetukonunnar að gefa 

konunni bendíngar um þetta efni, og hvetja hana til 

að hlyða ráðum hennar. 

Jjað má álita sem einkareglu^ að barnshafandi 

kona eigi bregði í neinu sjerilagi út af sínum venjulega 

hlnaðarhætti, að minnsta kosti að svo miklu leyti, sem 

henni hefir liðið vel við hann, og ef hann eigi bein- 

línis á ílla við þúngaða konu, því reynslan sýnir, að 

hver ein hastarleg breytíng á konunnar fyrra lifnaðar- 

hætti, enda þótt hún annars vegar í sjálfu sjer sje til 

góðs, hefur opt íll áhrif á burðarlífið. 

55ta gr. 

Mikið er komið undir loptinu, sem konan dregur 

að sjer, og að svo miklu léyti unnt er, skal leggja alla 

stund á, að hafa það öldúngis óspillt eða hreint, og ekki 

blandað öðru skaðvænu lopti. það er þvi einka ráð 

fyrir barnshafandi konu að halda því herbergi hreinu, 
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sem hún er í, og hleypa jafnaðarlega nýju lopti inn í 

J>að, og sjalf skal hún opt vera úti við og. á stjái, en 

J)ó ekki reyna mjög mikið á sig. J)etta er svo að 

skilja, að öll hreifíng hefur J)au áhrif á hana, að blóðið 

rennur J)eim mun íljótar um líkamann, J)á svo er með 

farið, og konunni verður fyrir J)á sök svo sem allri 

Ijettara. En hún skal sneyða sig hjá sjerhverri hrær- 

íng og erfiði, sem reynir á hana um of, og teljum vjer 

til J)ess: stökk, hlaup, dansleik; eins skal hún varast 

að bera eða lypta J)úngri byrði, vegna J)ess að opt má 

verða, að af Jm komi blóðlát, og eins að konan fæði 

opt fyrir tímann, ef hún eigi hefur við alla varhyggð í 

J>essu efni. 

56ta gr. 

Einkum er ráðandi til allrar hófsemdar í mat 

og dryklc. Konan skal J)ví varast að neyta of mikils, 

og eins skal hún sneyða sig hjá að borða J)ann mat? 

er örðugt er að melta, og eigi skal hún neyta áfeingra 

drykkja, en J)ó J)arf hún eigi um of að takmarka sig 

i mataræðinu. Einkum er J)ó ráðandi til hófsemdar, 

J)á er liður undir lok meðgaungutímans. Ef konunni 

eigi geðjast að eða fellur matur nokkur, meðan hún 

geingur með, J)á skal eigi heldur halda honum að 

henni, en hins vegar er eigi heldur allajafna ráðlegt 

að láta allt eptir henni, ef hún t. a. m. annað veifið 

fær lyst á hinu eða Jæssu, en (yr hefur J)að verið álitið 

með öllu nauðsynlegt. 
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57da gr. 

Hin barnshafandi kona skal allajafna gjætíi stillíng- 

ar, og eigi láta geðshrœríngar hrífa sig um of? fyrir 

f)á sök, að opt hafa af sliku orsakast taugateigjur , 

blóðspýja, fæðing i ótima, eða og hefur burðurinn dáið. 

Má og verða að slíku komi til leiðar eigi einungis 

hinar óþægilegu geðshraeringar, t. a. m. hræðsla og 

ótti, reiði, sorg, o. Il.þk., heldur og hastarleg gleði. 

Undir lok meðgaungutimans verða jpúngaðar konur 

opt hræddarog óttasleignar fyrir fæðíngunni; J)ó áþetta 

sjer einkum stað hjá J)eim konum, er eigi hafa áður 

átt barn, eða hjá J)eim, sem áður hafa komið hart niður. J)á 

er svo stendur á, er það skylda yfirsetukonunnar að 

hughreysta konuna með skynsamlegum fortölum, og 

vekja góða von hjá henni, en aldregi skal hún bæta á 

hræðslu konunnar með því að segja henni frá torveldri 

eða hættulegri fæðíng, er hún hefur annaðhvort heyrt 

sagt frá eða sjálf sjeð* 

v 58da gr. 
f 

I klœðahurðinum skal barnshafandi kona allajafna 

nákvæmlega gjæta þess að skýla vel brjóstunum og 

fæðingarpörtunum, svo eigi komi kulði að þeim, og eins 

skal hún og sjá svo um, að eigi sjeu fötin svo þraung, 

að J)au kreppi að líkamanum. Til J)ess að halda kviðn- 

um vel heitum er ráðandi til, að konan hafi kviðar- 

belti, úr ull, og eins má J)að koma að góðu haldi til 

J)ess að Ijetta undir kviðinn, sje konan mjög framsett. 
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59da gr* . 

J)ess ber einkum að gjæta, að konan hafi á degi 

hverjum góðcir hœgðir, og má það verða með þeim 

hætti, að hún lifi reglulega bæði í mat og drykk, og 

hins vegar má og sjá svo um, að hún íái góðar hægðir, 

með þvi að gefa henni inn hreinsandi meðöl, og eins 

með J)ví móti að setja henni stólpípu ef þurfa þykir; 

en með öllu er ráðandi frá að gefa henni megn hreins- 

unarmeðöl, fm Jau geta opt orðið henni skaðvæn. 

Eins er það og sjerílagi áriðandi, að konan eigi 

haldi pvaginu með sjer, heldur skal hún þegar, í hvert 

skipti sem náttúran býður, hægja sjer til kviðarins, |)ví 

það má opt valda miklu tjóni, ef hún eigi nákvæmlega 

gjætir fessa. 

6östa gr. 

A hinum síðustu mánuðum' af meðgaungutímanum 

skal einkum fara vel með geirvöríurnar, og er það 

einkum f)á áríðandi, ef konan leggur barnið á brjóst 

eptir fæðinguna, og má slíkt verða með þeim hætti, 

að gjæta þess, að fötin eigi fjreyngi að f>eim, en skýla 

f)cim vel, og eins skal f)vo f)ær tvisvar sinnum á dag 

upp úr köldu vatni, f)ví f>á svo er með farið, styrkist 

skinnið á f>eim, og sprúngur koma f)á siður í jjær, 

meðan barnið liggur á brjóstu En ef geirvörturnar 

eru flatar og liggja djúpt, skal smátt og smátt ná f)eim 

leingra út með f)ví að sjúga f>ær út með verkfærum, er 

höfð eru til f)ess, og hylja f>ær svo með geirvartna- 

i 
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typpum, úr trje eða horni. Áður er sagt, að jafnan 

skuli halda brjóstunum heitum. 

61sta gr. 

Á þessum stað viljum vjer og geta f>ess, að yfir- 

setukonan skal ráða þúngaðri konu frá að hafa opt 

holdlegt samræði, fyrir {)á sök, að opt má slíkt valða 

blóðláti og fæðing i ótima. Einkum ber þeim konum 

að gjæta J>ess, er áður hafa fætt í ótíma, f)ví J)á svo 

stendur á , ætti öldungis að ráða frá samræði ? sökum 

f)ess að hætt er við að reki að hinu sama, ef eigi er 

öll varhyggð við höfð. 
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X>riðji Játtur 

skyrir frá sjálfri yfirsetnkvennafræðinni. 

Fyrsti kafli. 

Um fœðíngnna sjerílagi. 

62ur gr. 

])að er kölluð fœðíng J)á er burðurinn með J)eim 

pörlum eggsins, er honum fjlgja, kemur í Ijós úr móð- 

urkvið, hvort heldur sem náttúran sjálf eða manna 

hjálp kemur J>essu til leiðar. 

I sjerhverri fæðing má gjöra mismun á tvennu, 

en J)að er aíl J)að? er rekur burðinn áfram eða fæðíng- 

arallið, og hinsvegar hreifingin sjálf eða leið burðarins 

um grindarholið. 

FYRSTI KAPITULL 

Fœðíngaraflið. * 

63Ja gr. 

Fæðíngarafiið er að mestu leyti komið undir leg- 

inu, og sýnir J)að sig á Jrnnn hátt? að jóðsy'ki eða 

hríðir koma að konunni. 
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J)að eru kallaðar hríðir, {)á er samdráttur kemur 

i legið með sárri tilfinníng nokkurri, en með þessu 

móti er burðinum svo sem hrundið út úr leginu^ 

|)ess ber að geta, að eigi koma samdrættir þessir 

í allt legið í senn, heldur verður J>að optast einúngis 

í legbotninum og legbolnum, en um sama leyti 

víkkar legopið, og J>að mun mega fullyrða, að hin 

sára tilfmníng, er konan finnur til meðan á hríðunum 

stendur, er fremur komin undir Jvi, að legopið þenst 

út, enn undir samðráttunum í legbotninum* 

64 da gr# 

Mikils er áríðandi að gjöra mun á hríðunum 

sjálfum, og einskonar sárri tilfinníng í kviðnum, er 

líkist {>eim meir eða minna, og finnur konan til jþessa 

bæði um meðgaungutímann, og meðan á fæðíngunni 

stenður, og verður henni {)ví stundum {)að á að hugsa, 

að verkir þessir í kviðnum, sjeu fœamyarhriðir, en til 

aðgreiníngar frá {)eim má kalla tilfinning þessa óeðli- 

leyar lirtðir. 

Hinar rjettu fœðingarhriðir lýsa sjer mcð pess- 

um hætti. 

1. Hríðirnar koma að með köfium, eða með 

öðrum orðum, að nokkur stund verður á milli Jeirra, 

og aukast Jær eptir vissri röð, og verða sterkari og 

ákafari, eptir {)ví sem fæðíngunni miðar leingra á 

íram, og eins koma Jær óðar og standa leingur yfir, 

f)á er á hana líður. 
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2. Hríðirnar syna sig allajafna á tilteknum stöðum, 

með J)eim hætti, að fyrst finnur konan til J)eirra um Iend- 

arnar, en J)aðan leiðir verkinn niður eptir grindar- 

holinu, fram að nárabeinunum og út í hina ytri fæðíng- 

arparta og niður i lærin. 
% 

3. Meðan á hverri hrið stendur, þenst legið 

nokkuð eitt út, og legbotninn er harður viðkomu, J)ar 

til hríðinni Ijettir. 

4. Með líkum hætti má og? meðan á hríðunum 

stendur, um leggaungin glöggt finna með fíngrinum, að 

legopið þenst út, og um leið verður maður var við, að 

belgirnir eða himnurnar með þeim parti burðarins, er 

liggur næst, færist niður að legopinu. 

Én verkir J)eir í kviðnum, er áður er sagt frá, 

líkjast að nokkru leyti hríðunum, en eiga J)ó revndar 

ekkert skylt við J)ær; koma J)eir optast úr görnunum, 

og lýsa sjer með allt öðrum hætti, enn hríðirnar, svo 

að hvorki koma J>eir í nokkurri vissri röð, með milli— 

bili, nje fremur finnst til J)eirra á einum enn öðrum 

slað í grindarholinu, og eins breytist eigi Iegið eða 

partar J)ess, og eyða má J)eim með meðölum, er eiga 

við J)eim. Ef verkir J)essir sýna sig í fæðíngunni sjálfri, 

eða með öðrum orðum, meðan konan hefur hinar rjettu 

hríðir, má segja að konan hafi hvorskyns hríðir. 
# 

65ta gr. 

Hinar rjettu hriðir sýna sig J)ó eigi alltjend jafn- 

reglulega; stundum eru J)ær of harðar eða of linar, 
6 
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eða J)ær standa of stutta stund yfir, eða og koma 

þær of sjaldan að, eða of skammt verður á millum 

Jeirra. Eins má það og verða, að samdrátturinn í leginu 

sjálfu, er eptir eðli sínu á að vera mestur í legbotninum 

og gánga J)aðan jafnt niður eptir, stundum er mestur 

í legbolnum eða um leghálsinn. J)á er svo stendurá 

hríðunum tálma J)ær einúngis fæðíngunni, og eru J)ær 

J)ví kallaðar oeðlilegar hríðir. Aðgreina má J)egar 

hinar rjettu hriðir frá hinum, J)ví f)ær flyta fyrir fæðíng- 

unni, en hinar óeðlilegu tálma henni. 

66ta gr. 

Eins og áður er sagt eru J>að einkum hriðirnar, 

er reka á eptir burðinum i fæðingunni, en J)ó ber J>ess 

að geta, að slikt er og að nokkru leyti komið undir 

samdrætti í kviðarvöðvunum, einkum J)á er liður á 

fæðínguna, og verður J)að konunni með öllu óafvitandi, 

en annars vegar hefur hún J)ó vöðvasamdrætti Jæssa í 

valdi * sjer. Eru samdrættir J>essir einskonar aðstoðar- 

afl, er synir sig, J)á er konan heldur í sjer andanum 

og svo sem með öllum líkamanum reynir til að flyta 

fæðíngunni. , 
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ANNAR IvAPITCLI 

nm leið burðarins um grindarholið. 

6lda gr. 

J)á er maður nákvæmlega hefur tekið eptir mörg- 

um fæðingum, má bráðum komast að því, að nátturan 

sjálf hefur eins og myndað grindina eptir vissum regl- 

um bæði að lögun og allri bygging, og verður J>\i 

nákvæmlega a'ð gjæta fessa f)á er manna hjálpar þarf 

við í fæðingunni. I því skyni skal setja á sig það, 

er hjer segir: 

1. Einúngis pá er burðurinn liggur á leingri 

veginn í leginu, má hann án tálmunar komast gegn- 

um grindina, og á sama stendur hvort heldur höfuðið 

eða sitjandinn veit niður að legopinu* J)að er þvi 

með öllu auðsætt, að snúa verður burðinum við, J)á 

er hann liggur annaðhvort á þverveginn eða á ská, 

en til f)ess f)arf kunnáttu og handlægni, sem síðar 

mun sagt verða, f)ví annars kostar kemst burðurinn 

eigi gegnum grindina. 

2. Svo skal koma burðinum fijrir, að sjerhver 

parlur hans, par er hann er gildastur, á öllum stöð- 

um á leiðinni um grindina, hitti fyrir grindarholið 

par sem pað er víðast, og eigi er núg að bera um- 

hyggja fyrir, að svo fari á einum stað, heldur ber pess 

að gjœta, að pannig lakist til á allri leiðinni. Af 

f)ví, er nú hefur verið sagt, leiðir aptur, að sá partur 
G* 
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burðarins, sem er fyrirferðarmestur, heldur eigi hinni 

sömu legu á allri leiðinni um grindina, heldur breytist 

lega burðarins eptir f>vi, sem grindin sjálf mjókkar eða 

vikkar á ýmsum stöðum i henni, sem áður er skýrt frá* 

3* Leið hurðarins um grindarholið fylgir alla- 

jafna miðlínu grindarinnar, sem segir í 5tu greininni* 

Fyrir J)á sök má maður eigi ímynda sjer, að leið burð- 

arins sje með öllu bein niður eptir grindarholinu ? heldur 

verða krókar á henni, á þann hátt, að burðurinn fer 

beina leið einúngis J)á er hann fer um efra op grind- 

arinnar, en beygir jþegar nokkuð eitt fram á við í sjálfu 

holinu, og svo fítið citt upp á við á leiðinni um hið 

neðra op grindarinnar. 

4. J)á er svo stendur á? að burðurinn reyndar 

liggur á leingri veginn, en hryggurinn snýr J)ó aptur í 

grindarholinu, má fullyrða, að hurðurinn allur snýst við 

á leiðinni um grindarholið, á J>ann hátt, að kviðarhlið- 

inn snýr að nokkru leyti aptur, en hryggurinn nokkuð 

fram á við. Lega burðarins breystist með þessum 

hætti af sjálfu sjer, og með J)essu móti verður lega 

hans eðlileg, J)ótt áður væri hún J)að ekki. En sje nú 

svo, að náttúran sjálf eigi beri umhyggju fyrir J>essu, 

má J)að opt verða, að manna hjálp er nauðsynleg, svo 

fæðíngin mcgi vel takast. 
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skýrir frá, hvernig fæðíngin í fyrstu sýnir sig 
almennast og hvernig fæðingunni er skipt, eptir 

f)ví sem á henni stendur* 

68da gr. 

Enda [)ótt hver fæðíng sje annari frábrugðin með 

mörgum hætti, þá teru J)ær [)ó á hinn bóginn allar að 

nokkru leyti áfekkar, á jþann hátt, að breytingar 

nokkrar, er sýna sig úr [>ví fæðíngin byrjar og til f)ess 

hún er liðin, og sem koma hver á fætur annari, eru 

að mestu leyti að álita sameiginlegar fyrir hverja fæð- 

íng, en af breytíngum [)essum má fvrst gjöra sjer Ijósa 

hugmynd um alla fæðínguna, og ef greinilega er skýrt 

frá [)eim. í [)eirra röð5 sem [>ær sýna sig í fæðingunni, 

[)á er [>að eins og sagt hefði verið frá sjálfri fæðíng- 
i r 

unni, og henni lýst, eins og hún almennt sýnir sig. A 

þessum stað viljum vjer nú skýra frá breytíngum [)ess- 

um, og til [>ess [)að megi verða f>ví skiljanlegar, viljum 

vjer ímynda oss, að höfuð burðarins snúi fram og niður í 

leginu, og enn fremur viljum vjer gera svo ráð fyiir, 

að fæðingunni sjálfri sje skipt í timabil nokkur, og 

veitir [)á hægar að skýra frá breytíngunum [)á er svo 

er með farið. 

69da gr. 

lsta tímabil Qá er líður aft fœðíngunni). 
/ 

Timabil [)etta er reyndar eigi ta!ið með sjálfri 
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fæðingunni, heldur er J>að sem fyrirrennari nokkur, er 

greiðir fyrir henni, J)á er hennar tími er kominn. Tíma- 

bil þetta byrjar J)á er hinir fyrstu samdrættir koma 

í legið, og eru pað hinar svo nefndu fyrirvarahriðir, 

er s\na sig með þessum hætti, og heldur J>eim á fram 

þángað til legopið víkkar út. J)að stendur yflr stund- 

um nokkrar stundir, og aptur annað veifið 8 til 14 

daga, og finnur konan á tíma þessum til fyrirvara- 

hríðanna mcð þeim hætti, að hún verður vör við sam- 

drætti nokkra um spjaldhrygginn og kviðinn, en þó er 

eigi mikill sársauki af þeim, en einkum koma þeir að 

á kvöldum, og mínnka þeir svo eða hætta með öllu, 

þá er konan er komin í rúmið* Yfirsetukonan getur 

ransakað konuna meðan stendur á fyrirvarahríðunum, 

og má j)á glöggt komast að raun um, að legbotninn 

verður allur harðari viðkomu, og ransaki hún hana um 

leggaungin, má og glöggt finna að spenna er hlaupin í 

leghálsinn og legopið, en hún hverfur þó aptur eptir 

riokkurn tíma liðinn. Meðan fYrirvarahríðirnar standa 
4« 

yfir er konan opt skelkuð og hrædd fyrir fæðíngunni, 

og finnst henni, scm hún opt þurfi að hægja sjer til 

baks og kviðar; leggaungin vikka út og eru þau heit 

viðkomu, og úr þeim kemur slím; leghálsinn sigur 

leingra niður í grindarholið; fæði konan í fyrsta sinn 

er legopið enn sem komið er öldúngis aptur, en á 

konum, sem optar hafa átt barn, er það svo opið að 

fara má með fíngurinn um það allt upp að himnunum* 
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70sta gr. 
é 

2að timabil (pá er fœðíngin byrjar). 

Tímabil jþetta er talið frá J)vi? er legopið fyrst er 

orðið opið og víkkað út, fángað til himnurnar rifna og 

legvatnið rennur út. 

ílríðirnar verða úr pessa harðari og sárri, þær 

koma optar að og eptir vissri röð og reglu. (Eru [>etta 

og einskonar fyrirvarahríðir). Meðan á hverri hrið 

stendur, þenst legopið meir og meir og víkkar út, og 

legvatnið þrvstir á eptir himnunum ofan í legopið, og 

líkjast j)ær þá uppblásinni blöðru; þá er hriðinni ljettir. 

linast himnurnar aptur, og finna má til höfuðsins á 

burðinum um þær. Slim það, er áður er skýrt frá, 

rennur um J)essar mundir úr leggaungunum, og sezt á 

ííngurinn, sem ransakað er með, en J)að er að nokkru 

leyti blóðlitað. Eptir nokkurn tíma Iiðinn víkkar leg- 

opið með öllu út, svo himnurnar, sem eru útþandar 

eins og uppblásin blaðra, komast J>egar um J>að ofan 

í Ieggaungin. Hjer nema [)ær staðar, og eru J)ær eins 

út{)andar? og áður voru J>ær, enda J)ótt konan hafi 

eingar hríðir, en á hverri stundu má búast við að J>ær 

rifni (pað líðnr að pví að himnurnar rifni). Að 

lokum rifna og himnurnar meðan ein hríðin stendur 

yfir, og ber opt við, að glöggt má heyra, J)á er það 

verður, og allt jþað legvatn, er til er fyrir framan 

höíuðið á burðinum, rennur Jægar út. 
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71sta gr# 

3ia tímabil Cfœðíngunni miðar). 

Timabil þetta er talið frá þeirri stund? er himn- 

urnar rifna, þángað til höfuð burðarins er komið ofan í 

hið neðra op grindarholsins. 

J)á er himnurnar cru rifnaðar og legvatnið er 

runnið út, ber opt við, að hríðirnar rjena, eða feim 

Ijettir með öllu nokkra stund, en þær koma [)ó fegar 

að nýju enn harðari, og stendur [)á leingur á [>eim, 

og styttra vcrður á milli [)eirra, enn áður. Konan tekur 

[)á mjög að ægja og hljóða, og [)jáist hún svo meðan á 

hríðunum stendur, að hún hvorki [)oIir að standa nje 

sitja, en hún vill [)ó helzt liggja, og spyrnist hún jpá i 

með fótum og höndum, svo kviðarvöðvarnir megi flýta 

fyrir fæðingunni að sínu leyti eins og hríðirnar sjálfar, 

[)á er þær koma. J)á er hríðirnar eru orðnar svo 

harðar, segja menn að [)ær reki á epíir fœðtngunnu 

Hríðir J) essar reka höfuðuð á burðinum niður í Iegopið, 

og svo [)aðan leingra eða dýpra ofan í grindarholið, 

og [)á svoer komið, máúr [)ví finna til [)ess rjett fyrir 

innan blygðunarbarmana, og meðan á hríðunum stendur, 

má að nokkru leyti sjá J)að í bugðunni undir blöðru- 

beininu* En um leið og höfuð burðarins með f essum 

hætti kemst í gegnum hið litla grindarhol, kreystist [>að 

að nokkru leyti saman, en [)að verður með [)eim hætti, 

að saumarnir og hausamótin gánga nokkuð eitt á mis- 

víxlj og fyrir [)á sök koma hrukkur á húðina, og ef 
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eigi rýmkar til um höfuðið eptir skamma stund, kemur 

búlgusveppur á J)að, er kenndur er við höfuðið, en 

betur mundi mega kalla hann fœðÍngarsveppmn, J>ví opt 

má verða, að bólgusveppir þessir komi annarstaðar 

um sama leyti á [>ann part líkama burðarins, er snýr 

niður í grindarholinu. 

72ur gr. 

4da tímabil (burðinum skijtur líf). 

Hríðirnar verða nú miklu harðari og tilfinníngin 

sárri og J)jáníngin m^iri, J)á er hinir ytri fæðíngarpartar 

konunnar taka til að J)enjast út og víkka. Varla verður 

svipstund á milli hríðanna; konan skelfur og titrar öll 

af J)jáníngunni, og eins hleypur hili og roði í andlit 

henni, og svita hellir út um allan líkamann; nokkurs- 

konar æði lýsir sjer á augnaráði hennar, en augun 

bærast varla og óp hennar og stjórnleysi likist J)\í, 

sem væri hún hálfvita. Eru J)essvegna hríðir J)essar 

kallaðar shjáilfandi hríðir. 

Sjerhver hríð kemur Jm til leiðar, að höfuð burð- 

arins færist jafnóðum niður eptir grindarholinu, og sjá 

rná J)að glöggvar milli bygðunarbarmanna; með J>essum 

hætti þenst holdbrúin út, og verður hún um leið nokk- 

uð ávöl. Höfuð burðarins J)rýstir og á endagörnina, 

og fyrir J)á sök ber J>að opt við, að konan lætur saurn- 

um, og má þá um leið sjá nokkurn part af endagörn- 

inni i J>arfagánginum. |)á er hríðinni ljettir, hættir og 
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öllum áhrifum hennar, er nú hefir verið sagt frá, og 

höfuð burðarins færist nokkuð aptur inn í leggaungin, 

en f)á er hríðirnar hafa komið opt að, og höfuðið með 

þessum hætti er komið Ieingra fram á milli blygðunar- 

barmanna, nemur J)að að lokum staðar á þessum stað, 

og dregst eigi aptur inn í leggaungin, þá erverður á milli 

hríðanna. En úr f)ví svo er komið, valda J)ví hinar 

siðari hriðir, að sá partur höfuðsins, er aptur veit, allt 

í einu skreppur fyrir röndina á holdbrúnni, og um leið 

missir konan nokkurt blóð. J)ess ber að geta, að sá 

partur af höfðinu, sem snyr fram að boganum undir 

blöðrubeininu, kemur reyndar fyrst í Ijós milli blygð- 

unarbarmanna, en hinum hluta höfuðsins, er aptur veit, 

skýtur fyr út, eins og áður er sagt. 

J)á er allt höfuð burðarins er komið i Ijós, Ijettir 

allri J)jáníngunni um nokkra stund af konunni og hríð- 

irnar hætta; en eptir nokkurn tíma liðinn koma þær 

aptur, en j)ó eigi jafnákafar og áður voru J)ær, og J)á 

skýtur herðunum út, og J)ví nær um sama leiti hinum 

parti af likama burðarins. Fylgir honum og blóð 

nokkurt, og J>að, sem áður hefur roðið eptir af leg- 

vatninu. Með J)essum [hætti fæðist barnið, en fylgjan 

er enn eptir. 

' 73i* gr. 

5ta tímabil Cfylgjan kemur í Ijós). 

f)á er barnið er fætt, verður nokkra stund hvíld 

á þjáníngu konunnar, en J)ó koma hríðirnar að nýju 
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að henni, og eru það hinar siðuslu hriðir, en [)ær eru 

venjulega eigi heptugar í samanburði við hinar fyrri 

hríðirnar. Legið kiprar sig saman, og má finna til 

j>ess fyrir ofan blöðrubeinið; er [)að þrýstið viðkomu. 

og í lögun eins og hnöttur, svo sem barnshöfuð á 

stærð. Konan missir þá blóð nokkurt, og er það vottur 

þess, að þá losnar legkakan frá leginu, og sje konan 

þá ransökuð um leggaungin, má finna til fylgjunnar, 

er hún smámsaman um legopið færist ofan í leggaung- 

in, og svo um þau út um hina ytri fæðíngarparta. 

Fyrst ber [)á að legkökuna, og snýr niður hinn innri 

flötur hennar, en henni fylgja himnurnar eða belgirnir, 

og blóð nokkurt, sumpart storkið, sumpart óstorkið. 

|)á er fylgjan er komin í Ijós, er fæðíngin liðin, og 

[)á svo er komið, segja menn, að konan liggi á sæng. 

74da gr. 

Jafntorvelt er að ákveða með vissu, hve lángvinnur 

er hver af keflum fæðíngarinnar, er nú hefur verið 

skýrt frá, eins og að tilgreina, hve lángvin öll fæðíngin 

er, því fæðíngin er hver annari mest frábrugðin í þessu 

tilliti, og það svo mjög að mismunurinn eigi er ein- 

úngis nokkrar stundir, heldur dægur. Sje nú miðlað 

málum og farinn meðalvegurinn um að tiltaka, hve 

lángvin fæðingin er, mundu 6 til 12 stundir verða 

nærri sanni, sem öll fæðingin stendur yfir, [)á er talið 

er frá því, er legopið er orðið með öllu útþanið. Sam- 

kvæmt þessu mundi [)á mega segja, að 3 til 6 stundir 
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mundu verða á milli þess, að legopið er orðið útjanið, 

og belgirnir rifna, 2 til 4 stundir frá því belgirnir rifna, 

þángað til höfuð burðarins er komið niður að neðra 

opi litla grindarholsins; eptir hálfa stund mun [)á burð- 

inum skjóta út? og eptir hálfa eða mest eina stund 

mun fylgjan koma í Ijós. En reynslan mun }>egar sýna, 

að slíkt timatal er að miklu Ieyta óáreiðanlegt, en hitt 

má J)ó fyllyrða, að allajafna stendur Ieingur á fæðíng- 

unni, þá er konan á barn í fyrsta sinn, enn hafi hún 

áður alið barn, og hið sama er að segja um hvern 

kafla fæðíngarinnar; en öðru máli er að gegna um 

fylgjuna, er venjulega kemur fyr í Ijós, J>á er'konan 

liggur í fyrsta sinn á gólfi, enn hafi hún áður átt barn. 

75ta gr. 

Öllum fæðingum hefur verið skipt i ýmsa flokka, 

en J)að hefur J)ó að nokkru leyti mistekist, sökum J>ess 

að skipti J)essi hafa opt verið byggð á J)ví, hver lok 

fæðíngin hefur, en J)au eru mjög svo frábrugðin, og 

hitt er vist, að allir geta skilið í Jæsskonar skiptum, 

J)ó eigi sje á þessum stað farið íleirum orðum um J)au. 

I daglegu máli segja menn opt, að fæðíngin sje hæg 

eða óhæg, fljót eða lángvin, eðlileg eða óeðlileg, J)á 

er læknis aðstoðar J)arf við, o. 11. J)h. Einna bezt 

þykir eiga við að skiptin fari eptir ásigkomulegi þeirra 

orsaka, er ráða fæðíngunni, og verður J)á hver fæðíng 

annaðhvort eðlileg eða óeðlileg. 

Fæðíngin er J>essvegna með öllu eðlileg, J)á er 
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hún fer fram með jbeim hætti, og í þeirri röð, er 

reynslan hefur synt oss, að algeingast verður, J)á er 

hvorki konan nje burðurinn bíður nokkurt tjón. 

En óeðlileg er fæðíngin, fá er út af þvi ber, 

er nú var sagt. 

FJÓRÐI KAPÍTULI 

skýrir frá hvernig komizt verðnr eptir, hvort 
bnrðnrinn er á lifi í fæðíngnnni. 

76ta gr. 

J)að er að nokkru leyti aríðandi í mörgum til- 

íellum að komast eptir, hvort burðurinn cr á lífi, eða 

ekki. Áður er skýrt frá, að eigi er allajafna hægt að 

komast með vissu eptir ^essu, meðan á meðgaungu- 

timanum stendur, og er og hið sama að segja um J)að, 

að eigi verður allajafna glögglega komizt eptir, hvort 

líf er með burðinum í fæðíngunni. Reyndar eru (il 

stöku merki, er berlega lýsa jþví, að burðurinn sje á 

lífi, en á hinn bóginn verður mjög sjaldan geingið 

úr skugga um, að hann sje dauður. J)ó má vera að 

farið verði nærri um J)etta, er mörg merki pess sýna 

sig í senn. 

Einka mikil líkindi eru ti), að burðurinn sje á 

lífi i fœðíngunni: 

pá er konunni hefur alltjend liðið vel fyrir fæðíng- 
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una, og eingin þesskonar tilfelli lýsa sjer hvorki á 

undan fæðíngunni, nje á meðan hún stendur yfir, er 

eptir öllum likindum geta haft dauðleg áhrif á burðinn; 

pá cr fundizt hefur til burðarhræringanna annað- 

hvort litlu áður eða í byrjun fæðingarinnar; 

pá er sá partur burðarins, er snýr fram á við 

og niður, er harður viðkomu og lastur í sjer, og J)á 

er fæðíngarsveppir koma á hann í fæðingunni, er jafn- 

óðum stækka, ef fæðíngunni seinkur nokkuð eða ef 

nokkuð tálmar henni, eptir að belgirnir eru rifnaðir; 

pá má fyrst vita meö vissa að burðurinn sje á 

lífi: ef glöggt má heyra hjartsláttinn í burðinum, J)á 

er eyrað er lagt við kvið konunnar, og 

pá er glöggt má finna að blóðið streymir um 

slagæðina i naflastreingnum. 

77da gf. 

J)á eru likindi til að burðurinn eúji sje á liji í 

fæðíngunni, ef fyrst og fremst eigi verður vart við lífs- 

mörkin, er nú var skýrt frá, og enn fremur: 

pá er ekki hefur fundizt til burðarhræringanna 

um nokkurn tíma; 

pá er legvatnið, enda J)ótt sitjandinn eigi snúi 

fram og niður, er meingað grænleitum saurindum, mis- 

litt, og íllur daun er af J)Ví; 

pá er eingir fæðíngarsveppar myndast á þeim 

parti líkama burðarins, er snýr fram og niður, einkum 

ef fæðíngunni geingur seint, eða á hinn bóginn, ef þessir 
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fæðíngsveppir voru komnir á líkamann áður, en hjaðna 

nú Jregar niður aptur, í stað Jress að stækka; 

pá er höfuðbeinin svo sem liggja öll venju fremur 

laus? og gánga mikið á misvíxl um saumana; 

pá er skinnið liggur J>vi nær laust á J>eim 'parti 

Kkama burðarins, er fyrst ber að; 

pá er naflastreingurinn er kaldur viðkomu og ekki 

fmnst til blóðrennslisins í honum ef svo stendur á að 

hann ber fyrst að, og eins ef hann er mislitur útlits, 

j)á er hann kemur í Ijós. 

Af öllum dauðamerkjum burðarins, er nú voru 

talin, er einúngis hið síðast greinda að álíta með öllu 

órækt, en j)að synir sig mjög svo sjaldan, |)ví nafla- 

streinginn ber eigi opt fyrst að. Hin dauðamerkin eru 

öll, hvert um sig, meir eða minna óáreiðanleg, en sýni 

J>au sig öll í senn, má með miklum likindum álykta, að 

burðurinn sje dauður. Yfirsetukonan gerir f)ví bezt í, 

sem optast að skjóta allri úrlausn á frest í jþessu efni, 

þángað til barnið er fætt. 
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ANIVAR KAFLl. 

skýrir frá fæðíngnnni Já er hún er með ölln eðlileg. 

FYRSTI KAPITULI 

skýrir frá með hverjnm hœtti fœðíngin má 
verða eðlileg. 

78da gr. 

Til J>ess fæðíngin megi verða með öllu eðlileg, 

heimtist eigi einúngis, að hún komi að á tækum tima, 

heldur er slikt og að nokkru leyti komið undir kon- 

unni sjálfri, burðinum og egginu, er allt í sameiníng 

gerir hana eðlilega. Viljum vjer nú skýra frá með 

hverjum hætti þetta má verða, og teljum vjer J)á: 

I. Af konunnar luílfu verður fœðíngin eðlileg: 

pá er fœðingaraflið liefur þau áhrif á fœðíng- 

una? er það á að hafa, er allt fer skipulega^ og er 

slíkt komið undir J)vi, að hriðirnar sjeu með öllu eðli- 

legar og ekkert tálmi J)vi, er annars vegar flýtir fyrir 

fæðingunni; 

pá er burðarvegurinn er eitis og hann á að vera: 

eða með öðrum orðum grindin er rjett mynduð, og 

ekkert tálmar fæðingunni i legopinu, leggaungunum, 

eða um hina ytri fæðíngarparta; 

þá er konan er alheil fyrir utan fæðíngarpartana, 

f>ví ef eigi er svo getur slíkt opt tálmað fæðíngunni. 
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2. Burðurinn styður að J)ví? að fæðíngin megi 

verða eðlileg, með J>eim hætti: 

að burðurinn hafi eðlilega stœrð og sje vel skap- 

aður, og lega hans í barnsleginu sje með öllu eðlileg? 

eins og áður er sagt frá henni? með |>eim hætti, að 

hann liggi eptir J)ví endilaungu, með höfuðið niður og 

hvirfilinn frarn, í J)eirri stefnu? að örvasaumurinn hitti 

fyrir aðrahvora víddina á ská í efra opi grindarholsins, 

en hnakkinn og hin J)ríhyrndu hausamót snúi fram á 

móti nárabeinunum, en ennið og hin ferhyrndu hausa- 

mót snúi aptur í grindarholinu í J>á stefnuna, sem 

hin íbjúgu vik grindarinnar liggja. 

3. En eggið styð.ur að fœðingunni að J)ví Ieyti; 

að belgir J)ess eða himnurnar hvorki sjeu of 

J)unnir? svo J)eir J)essvegna rifni of Iljótt, nje á hinn 

bóginn svo seigir og fastir í sjer? að J)eir eigi megi 

rifna í tækan tíma; 

að legvatnið hvorki sje of mikið nje of litið; 

að legkakan sje í skorðum sínum, og eigi venju 

fremur fóst við legið; 

að nafiastreingurinn sje nærri sanni á leingd, J)ví 

hvort heldur hann er of stuttur eða of lángur má 

opt verða? að hann tálmi fæðíngunni. 

Yfírsetukonan getur J)egar fyrst í fæðíngunni komizt 

eptir hvort allt það? er nú heíur verið skýrt frá, er 

eins og J)að á að vera; og komizt hún J)á að raun um, 

að svo sje? hefur hún eigi all-litla ástæðu til að halda, 

að fæðingin muni vel takast. 
7 
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ANNAR KAPÍTULI 

nm legu burðarins og leið hans um grindina, pá 
er fæðíngin er eðlileg. 

79da gr. 

Sje Iega höfuðsins á burðinum ransökuð fyrst í 

fæðingunni, verður yfirsetukonan áskynja um, að hvirf- 

illinn snýr fram á við og niður, og enn fremur má 

komast eptir f)ví? að örvasaumurinn, eins og áður er 

skýrt frá, liggur á ská í grindarholinu, á f>ann hátt, að 

hann beinlínis hittir fyrir sjer aðrahvora skávídd grindar- 

innar, en hin f)rihyrndu hausamót snúa og litið eitt 

fram á við, gagnvart öðruhvoru nárabeininu, en hin 

ferhyrndu hausamót snúa nokkuð aptur, í f)á áttina, er 

hið íbjúga vik grindarinnar liggur, og á ská er gagn- 

vart nárabeini J)vi, er hin þrihyrndu hausamót snúa 

fram að. Aður er skýrt frá, að tvær eru víddirnar á 

ská í efra opi grindarinnar, en sökum þess verður og 

auðsætt, að lega hvirfilsins má verða með tvennu móti, 

eða með öðrum orðum, hnakkinn og hin f)rihyrndu 

hausamót snúa fram að hinu vinstra nárabeini, en ennið 

og hin ferhyrndu hausamót snúa aptur að hinu íbjúga 

viki grindarinnar hægra megin, eða og hins vegar snýr 

hnakkinn fram að hægra nárabeininu og hin þrihyrndu 

hausamót, en ennið og hin ferhyrndu hausamót snúa 

aptur að hinu íbjúga viki grindarinnar vinstra megin. 

Hin fyr greinda lega höfuðsins á burðinum er miklu 

tíðari, enn hin síðar greinda, og sökum þess hefur 
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þeim verið jafnað saman með þeim hætti, að menn 

segja að burðurinn liggi eðlilega í báðum tilfellunum, 

eri hin fyr greinda lega hans er jafnan talin fyrst 

Athu<jagr. Sú mynd, er hjcr stendur, sýnir lcgu höfuðsins 
og alls burðarins í lcginu, í hinu fyrsta tilfelli. 

15 mynd. 

Nú má ímynda sjer, að hnakkinn og hryggurinn á burðinum 
snúi til hinnar hliðarinnar, og er bað lcga bnrðarins i síðara 
tilfcllinu. 

gQsta gr# 

Nú skal nákva'mar skyra frá hinu fyrra lilfdlinu, 

j)á er burðurinn snýr hnakkanum og hvirflinum fram og 

niður, J)á er svo er ástatt,má {)egar i bjrjun fæðingarinnar 

finna til hinna fríhymdu hausanióta, og snúa {)au {)á 
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fram að hinu vinstra nárabeini? en hin ferhyrndu hausa- 

mót snúa aptur að hinu íbjúga viki grindarinnar hægra 

megin, og hvorutveggi hausamótin eru jafnlángt upp í 

grindarholinu. En jafnóðum og fæðíngunni miðar á 

fram, komast hin þríhyrndu hausamót smátt og smátt 

leingra niður í grindarholið, enn hin ferhyrndu hausa- 

mót, en -þó svo, að öllu höfðinu miðar um leið niður 

eptir J)ví, og þessu samfara snýst hvirfillinn nokkuð 

eitt við, á J)ann hátt, að hin þríhyrndu hausamót snúa 

meir og meir fram á við í grindarholinu, en hin fer- 

hyrndu hausamót snúa J)á að sínu leyti meir aptur. 

Ilöfuð burðarins snýst J)annig við smátt og smátt, en 

J)ví meir verður J)að, sem J)ví miðar leingra niður eptir 

grindarholinu, og J)á er hvirfillinn er kominn nær því 

ofan í neðra op grindarholsins, er höfðinu svo snúið 

við, að finna má til hinna Jmhyrndu hausamóta næstum 

Jm rjett neðan undir boganum undir blöðrubeininu, en 

hin ferhyrndu hausamót liggja niður undan búngunni 

á spjaldinu, og örvasaumurinn liggur J)ví nær í sömu 

stefnu og vídd grindarholsins á j)ykktina. J)essi 

lega höfuðsins á burðinum helzt, J)á er J)að fer um 

neðra op grindarinnar og hina ytri fæðíngarparta, með 

,j)eim hætti, að hnakkann ber fyrst að hjá boganum 

undir blöðrubeininu; reka j)á hríðirnar á eptir og kem- 

ur j)á smátt og smátt allur hvirfillinn í ljós mill- 

um blygðunarbarmanna, en j)á svo er komið spennist 

hnakkinn meðan á hríðunum stendur fram og upp á 

við í bogann undir blöðrubeininu, svo ennið og and- 
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litið f)ví hægar geli skroppið fyrir fremri röndina á 

Iioldbrúnni. 

|)á er allt höfuðið er komið í Ijós með þessiim 

hælti, snýst |)að J>ví nær samstundis við aptur, og 

verður J)á lega'þess nokkuð á ská, á J)ann hátt, að 

hnakkanum snýr upp og til vinstri hliðar, en andlitið 

snýr niður að hægra lærinu á konunni, og hinar síðari 

hríðir koma J>ví til leiðar, að höfuðið J)ví nær snýr um 

J)vert, með jþeim hætti, að hnakkinn snýr að vinstra 

lærinu á konunni, en andlitið að hægra lærinu. Herðar 

burðarins valda J)ví, að höfuðið snýst jpannig við J)egar 

er J)að er komið i Ijós, og ber það til þess, að herð- 

arnar fara um grindarholið á J)ann hátt, að í efra opi 

þess liggja |>ær eptir víddinni á ská, en í sjálfu holinu 

og í neðra opinu breytist lega þeirra svo á leiðinni, að 

hún nokkurnveginn svamsvarar víddinni á fykktina, svo 

að fyrst ber hægri öxlina að í bugðunni eða boganum 

undir blöðrubeininu, en þá skreppur vinstri öxlin fyrir 

fremri röndina á holdbrúnni. J)á er herðarnar eru 

komnar í Ijós fylgir hinn partur burðarins venjulega 

þegar á eptir, og geta má þess, að mjaðmirnar halda 

hinni sömu Iegu og stefnu, sem herðarnar, á leiðinni 

um grindarholið. 

81sta gr. 

Hin síðar greinda lega burðarins, pá er hvirfl- 

inum snýr niður. J)á svo stendur á liggur örvasaum- 

urinn í byrjun fæðíngarinnar í sömu sefnu og sú vídd— 

in á ská, er gagnstæð er þeirri, er skýrt er frá hjer 
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að framan, á fann hátt, að hin þríhyrndu hausaraót 

snúa fram að hægra narábeininu, en hin ferhyrndu hausa- 

mót aptur að hinu íbjúga viki grindarinnar vinstra 

megin. Um leið og hnakkinn færist niður eptir grind- 

arholinu snyst liöfuð burðarins við líkt og í fyrra til- 

fellinu, með feim hætti, að hin þríhyrndu hausamót 

snúast fram á við, en hin ferhyrndu hausamót fremur 

aptur, og örvasaumurinn liggur næstum J)ví i sömu 

stefnu og víddin á jþykktina í grindarholinu. J)essari 

legu, er nú er sagt, heldur höfuð burðarins J)á er J)að 

fer um hið neðra op grindarinnar og hina ytri fæð- 

íngarparta. J)á er höfuðið er komið í ljós, snýst það 

við að sinu leyti eins og áður er sagt, með J)eim hætti, 

að fyrst liggur það nokkuð eitt á ská, og hnakkinn 

snýr upp til hægri hliðar, en andlitið niður að vinstra 

lærinu á konunni, en siðar snýst það meir við? svo að 

J>að liggur J)ví nær um þvert, á þann hátt, að hnakk- 

inn veit að hægra lærinu á konunni, en andlitið að 

hinu vinstra læri. J)á er svo stendur á, sem nú hefur 

sagt verið, er J>að sjálfsagt, að fyrst ber vinstri öxlina 

að í bugðuna undir blöðrubeininu, en hægri öxlin 

skreppur fyrir fremri röndina á holdbrúnni. 

Af |)ví, er nú hefur sagt verið, er nieð öllu auð- 

sætt, að burðurinn fer um grindarholið með öldúngis 

sama hætti, hvort heldur sem hnakkann ber fyrst að í 

þessa eða hina viddina á ská í grindarholinu, ef hnakk- 

inn einúngis snýr fram í sömu stefnu og annaðhvort 

nárabeinið. Enda J)ó hið fyr greinda tilfelli, J)á er 
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hnakkinn snýr fram að vinstra nárabeininu, sje miklu 

tíðara, enn hin lega höfuðsins, |)á má J)ó álíta að 

hvorutveggi legan sje með öllu eðlileg, því {)ær eru 

báðar með öllu samkynja, og fæðíngin verður jafnauð- 

veld í báðum tilfellunum. 

Að Iokum viljum vjer og geta f)ess, að f)á er 

fæðíngarsveppir hlaupa á höfuð burðarins, og lega þess 

er eins og nú hefur verið skýrt frá, koma þeir í fyrra 

tilfellinu á hið hægra hliðarbein. en í síðara tilfellinu á 

hið vinstra hliðarbein, að aptanverðu, og ná f)eir opt 

upp undir hornasauminn og hin f)ríhyrndu hausamót. 

J)RIÐJI KAPITULI. 

skýrir frá skyldum yfirsetnkonnnnar við hveija 
fœðíng, sem hún er við stödd, og einkum f)á er 

fæðíngin er eðlileg. 

Allt f>að, er yfirsetukonunni ber að leggja stund 

á við hverja fæðíngsjer, er að mestu leyti komið undir: 

ransókninni, undirbúníngmm, og aðstoð og hjálp henn- 

ar meðan á fæðingunni stendur, og enn má tel a alla 

umsjón um konuna og barnið eptir fæðínguna. 

1j) Ransóhnin. 

82ur gr. 

J)á er yfirsetukonan er sókt til einnar konu, er 
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annaðhvort þegar er löggst á gólf, eða og bráðum líður 

að |)eim tíma, er með öllu auðsætt, að fyrst og fremsfc 

hlýtur hún að komast með vissu eptir, hvort J>etta sje 

svo í raun rjetlri, og fæðíngin sje J>egar byrjuð, eða 

og hvort allt ásigkomulag konunnar og burðarins beri 

það með sjer, að fæðíngin muni vel takasU En til 

f)ess að komast greinilega eptir þessu, skal yfirsetu- 

konan ransaka konuna, en áður enn hún tekst ran- 

sóknina á hendur, skal hún spyrja konuna um allt 

ásigkomulag hennar, og vita hvers hún verður vísari 

með þessum hætti. Fyrst spyr hún J)á konuna um, 

hvort hún sje búin að fullgánga með, eptir J)ví sem 

henni teljist til, og eins um, hvernig henni hafi liðið 

um meðgaungutímann, og hvenær eða hvar hún hafi 

fundið til hræringa burðarins í kviðnum, hvort hún 

áður hafi komið hart eða hægt niður, hve leingi hún hafi 

haft hríðirnar, og hvort legvatnið sje runnið út, o. fl.þh. 

|)á er yfirsetukonan er búin að kynna sjer allt 

þetta svo greinilega, sem verða má, tekur hún til að 

ransaka konuna, og skal ransóknin fara fram bæði um 

leggaungin, og eins skal hún og kanna kvið lzonunnar 

að utanverðu. J)á er nú yfirsetukonan kannar um 

leggaungin, skal hún um leið komast nákvæmlega eptir, 

hve mjög Iegopið er útþanið, og eins taka vel eptir 

stærð þess og legu, og hvernig það er á sig komið, 

eins skal hún og taka eptir, hve mjög himnur eggsins 

eru orðnar útþandar, og hve mikið legvatnið er, og eins 

að sínu leyti taka eptir þeim parti burðarins, er liggur fram 
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og niður, og eptir legu hans í grindarholinu; eins skal 

hún um leið taka eptir, hvort grindarholið er jafnrúm- 

legt og J>að á að sjer, og hvernig leggaungin og hinir 

ytri fæðíngarpartar eru á sig komnir. En f)á er yfir- 

setukonan fer höndum um kvið konunnar að utanverðu, 

tekur hún eptir, hvort kviðurinn er allur jafnt útþan- 

inn, og eins skal hún komast eptir, hvort finna má til 

nokkurra parta burðarins um hann, og sje svo, tekur 

hún eptir, hverjir þeir eru, og um leið kemst hún eptir, 

hvort legbotninn liggur hjerumbil miðsvegar í kviðnum, 

og hvort samdrættirnir í honum eru eðlilegir meðan á 

hriðunum stendur* v 

83ia gr. 

J)á er þessari hinni fyrstu ransókn er lokið, er 

yfirsetukonan eigi einúngis orðin |>ess visari, hvort 

fæðíngin sje byrjuð, og hve lángt henni sje komið, 

heldur hefur hún og nú Jægar í mörgum tilfellum 

feingið nokkurnveginn Ijósa hugmynd um allt ásig- 

komulag fæðíngarinnar, og hvernig hún muni takast, 

f)á er leingra líður á hana. |)ó er eigi með fessu 

sagt, að yfirsetukonan geti orðið þess visari, er hún 

J)arf að komast eptir, J)á er hún ransakar konuna í 

fyrsta sinn, og J)ví síður getur hún gjört ráð fyrir eða 

haft Ijósa hugmynd um breytingar J)ær, er vera fmá að 

siðar sýni sig, J)á er fæðingunni miðar leingra áfram, 

Sökum Jæssa hlýtur yfirsetukonan að helja ransóknina 

að nýju, fleirum sinnum, meðan á fæðíngunni stendur, 
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eða með öðrum orðum, ransóknin skal svo opt fram 

fara, að yfirsetukonan allajafna viti hve lángt fæðíng- 

unni er komið, en £ess ber fó að gjæta að ransaka 

konuna eigi optar, enn brýn nauðsyn ber til f)ess, svo 

eigi verði um skör fram bætt á Jvjáníng hennar. Ran- 

sóknin skal ýmist fram fara meðan á hríðunum stendur, 

og þá er hlje verður á J>eim. |)etta er svo að 

skilja, að hægast er að komast eptir, hve mjög legopið 

er orðið útþanið, meðan á hríðunum stendur, og eins 

lýsir sjer þá glöggvar, hve mjög himnurnar eða belg- 

irnir eru orðnir útþandir, og eins öll áhrif hríðanna, 

er koma J)ví til leiðar, að burðinum miðar niður eptir 

grindarholinu; en J)á er hlje verður á hríðunum, má 

nákvæmar komast eptir öllu ásigkomulagi þeirra parta 

burðarins, er fyrst bera að, og eins eptir legu þeirra í 

grindarholinu, og ber það til þess, að þetta lýsir sjer 

glöggvar J)á er hríðunum ljettir, að um leið linast 

samdrættirnir i öllum fæðíngarpörtunum. 

11. Undirbúnín giirinn. 

84da gr. 

|)á er yfirsetukonan er orðin J)ess visari við ran- 

sóknina, að konan muni þegar fæða, eða með öðrum 

orðum, að konan hafi tekið jóðsótt, skal hun J)vi næst 

sjá svo um, að hún hafi allt við höndina, er líkindi 

eru til, að hún þurfi við að hafa meðan á fæðíngunni 

stendur, og eins að henni liðinni, lil að hjúkra með 

konunni og barninu, og skal hún raða J)ví öllu niður á 

i 
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vissan stað, svo hiín gcti viðstöðulaust geingið að hverju 

fyrir sig, J)á er J)urfa J>ykir. 

Verkfæri J)au, er hjer segir, verður yfirsetukonan 

að eiga sjálf og hafa með sjer, J)á hún er sókt til 

óljettrar konu, og teljum vjcr J)á: 

' spröitu með tveimur smáum pípum; skal önnur 

J>eirra vera styttri, og er J)að stólpipan, en hin leingri 

og bogin, og er J)að legpípan; 

pípu úr silfri til að ná Jnaginu úr hlandblöðrunni? 

ef J)ess er eigi kostur með öðrum hætti; 

bild með J)ví er honum fylgir; 

tvö bönd til að snúa burðinum við með, J)á er 

J)ess gerist J)örf; 

skjœri, og skulu kinnar J)eirra vera snubbóttar 

að framan, en með J>eim skal skilja ámilli burðarins og 

fylgjunnar; 

bönd nokkur til að binda utan um nadann, og ásama 

stendur hvort J)au eru gjörð úr mjórri reim úr Ijerepti, 

eða úr bómullarjmáðum, sem eru marglaggðir saman, 

en J>au skulu vera hjerumbil fjórðúngur úr alin á leingd. 

Enn fremur skal yfirsetukonan hafa hjá sjer kanels- 

dropa og Iloffmannsdropa, á glösum, og skal hún jafn- 

an gjæta J)ess, að tappinn sje vel látinn í J)au, svó 

droparnir láti sig ekki, J)ví eigi er hægt að nálgast J)á 

i hvert skipti, J)á er lyfjabúðirnar liggja lángt burtu. 

Hitt getur yfirseíukonan feingið á hver um bæ, 

er hún við J)arf, en hún skal einúngis safna J)ví að 

sjer, og raða J)vi niður, og teljum vjer til J)ess: 
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oliu, /7o/ eða ósaltað smjör, er hún J>arf við, j)á 

er hún ransakar konuna: 
/ 

(rog til að lauga barnið i, og heitt og kalt vatn 

til laugarinnar; • 

beiskt etlih og fjuður, og J>arf hún að halda á 

þessu, þa er hún reynir til að lifga barnið við; 

hrein og volg nœrföt handa konunni, og barns- 

reifana. 

Að lokum viljum vjer minna yfirsetukonuna á að 

hafa tvær konur sjer til hjálpar, og fer bezt, að þær 

sjeu komnar á efra aldur, og vinkonur sængurkonunnar, 

en opt má verða að yfirsetukonan j)urfi aðstoðar við. 

85ta * gr. 
t 

I næstu grein að framan höfum vjer sagt með 

hverjum hætti yfirsetukonan skal búa sig undir hverja 

fæðíng, en j)að j)ykir og nauðsynlegt að skyra frá, 

hvernig búa skal um rúmið, svo hjálpinni i fæðingunni 

verði komið við sem hægast og bezt verða má, en 

konan skal leggjast í j)að, j)á er líður á fæðínguna. 

Fyr á tímum var venja að búa um konurnar í eins- 

konar hvílustólum, og var skorið úr setunni upp til * 

miðs, en sökum j)ess að með öllu er iáðandi frá að 

Iáta konuna sitja, j)á er líður á fæðinguna, er f)að og 

sjálfsagt, að eigi skal við hafa jæsskonar stóla* Síðar 

tóku menn upp á að búa til einskonar ním, og var 

svo sjeð um, að hægt var að draga j)að sundur og 

saman, svo hægar væri að flytja j)að með sjer, en 
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f)að eru svo lagað , að konan getur spyrnt i bæði með 

fólum og höndum, og er sagað úr bolni þess fyrir 

boldbrúnni; en þess ber að geta, að svo er sjeð um? 

að skjóta má loku fyrir op J>etta, og má f)á liggja í 

rúmi þessu eins og i hverju öðru rúmi. J)að verður 

eigi varið, að rúm f>etta, er J)annig er til búið, er 

reyndar jafnhentugast í alla staði, þá er konan kemur 

hart niður, og læknis hjálpar J)arf við, en J)ó má á 

hinn bóginn fullyrða, að eigi ber nein brýn nauðsyn 

til að við hafa f>að, enda J)ótt svo standi á, sem nú 

var sagt, og J>á er fæðíngin geingur með öllu eðlilega, 

gerist J>ess eingin J>örf. J)etta er svo að skilja, að 

J)á er náttúran sjálf hjálpar sjer, og fæðingin tekst vel, 

Já má fyllyrða, að allajafna fer bezt, að konan fæði i 

sjálfs síns rumi; verður slikt og jafnj>ægilegar fyrir 

konuna og nota betra, og eins er siður hætt við, að 

kuldi komi að henni. J)ess ^er geta? a^ búa skal 

rúmið um með öðrum hætti, enn venja er til, og sjá 

svo um, að hátt sje undir lendunum; má J>að verða 

með J>eim hætti, að brjóta saman rekkjuvoðir eða brek- 

án úr ull, og leggja undir lendar konunni; eins má og 

hafa til J)essa poka, sem troðinn er út með heyji, en J)ó 

svo, að eigi sjeu búngur út úr honum, heldur skal 

hann vera nokkurnveginn ílatur; en bezt fer að við 

hafa til J>essa dýnu nokkru, sem einúngis er höfð til 

J>ess; yfir hana skal breiða rekkjuvoðir með J>eim hætti, 

að hægt sje að taka J)ær burt, J)á er J)urfa J)ykir, og 

láta nýjar í staðinn, og efst skal breiða yfir stóran Yaxdúk, 
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til þess að blóðið, er konan missir, lendi eigi í rúminu 

sjálfu. Bezt fer að yfirsetukonan sjálf útvegi sjer 

þesskonar djnu? og synir mvndin, er hjer -stendur, 

logun hennar, og má troða hana fulla annaðhvort með 

hrosshári eða heyji, en láta utan um hana ver úr Ijerepti 

eða vaxdúk. Ráðandi er j>ó til að troða dýnuna fulla helzt 

með heyji, og taka j)að svo úr henni í hvert skipti, 

sem hún hefur verið höfð, og láta nýtt í staðinn, og 

j>vo opt verið* |)á er svo er með farið, kostar dýnan 

miklu minna, og eins má halda henni hreinni með litlum 

kostnaði, og er j>að mikilsvert. Sje nú Jannig með 

farið, og fæði konan i rúminu, má binda klút um 

rúmstólpann, svo hún megi halda í hann, og eins m 

raá að sínu leyti láta eitthvað hart viðkomu til fóta 

upp við rúmgallinn, sem hún getur spyrnt í. J>á er 

konan er búin að eiga barnið, skal taka burt úr rúm-’ 

inu dýnuna með öllum umbúðunum, og er j)á rúmið 

jafnhreint og áður, og skal konan liggja i j)vi úr j)ví. 

Enda j)ótt konan komi hart niður, og hjálpar sjc 
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þörf. f)á má eingu síður láta konuna fæða barnið í riími 

nokkru, en J>ess ber |)ó að gjæta, að [>að eigi sje 

of breitt eða oí lágt. En f>á svo stendur á, að 

hjálpar þarf við, skal búa um konuna með öðrum hælti 

i rúminu, og skal fannigmeð fara: búa skal umkonuna 

um f)vert rúmið, og hefur hún [)á höfðalagið upp við 

vegg nokkurn, en sitjandann fram á rúmstokknum, og 

hátt undir honum, en fæturna skal hún leggja á tvo 

stóla, er standa fyrir framan rúmið* 

En til J)essa J)arf breitt rúm, og vera kann að 

eigi sje J)ess kostur að fá J)að eins breitt, og J)að J)arf 

að vera, og skal [)á við hafa til J>essa ferhyrnt borð, ef 

svo stendur á, að konan kemur hart niður, og búa um 

með hinum sama hætti, og áður er sagt. 

Margir ókostir eru á [)ví, að búa um konuna á 

stólum, eins og stundum er gjört nú á timum, með 

jjeim hætti, að fjórir stólar eru bundnir saman, en J)ess 

ber J)ó að geta, að fyr meir var J)að tíðara, enn nú er 

[)að, en ráðandi væri til að hætta Jm með öllu, sökura 

[>ess, að J)á er fæðíngin er með öllu eðlileg, fer bezt 

að búið sje um konuna i rúmi, eins og áður er sagt, 

en hins vegar er stólarúm [)etta eigi eins stöðugt og 

fast fyrir, sem J>að skal vera, J)á er fæðíngin er óeðlileg, 

og eins er J>að of lágt, og þessvegna í alla staði óhent- 

ugt, [)á er hjálpar J)arf við i fæðíngunni. 

Allajafna [)á er konan fæðir og eigi hefur verið 

búið um hana í rúmi, skal yfirsetukonan hugsa fyrir 

j>ví að hafa upp búið rúm, er konan leggst í, J)á er lnin 

♦ 
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er búin að fæða, og skal yfirsetukonan sjá svo um, að 

rúmið sje eigi kalt, og eins láta J>að eigi standa of 

nærri glugga eða dyrum eða ofnum? ef til eru, og haga 

aílajafna svo til? að ekki leggi mikla birtu í andlit 

konunnu 

III. Um hjálpina meðan á fœðíngunni slendur♦ 

|)á er fæðíngin er með öllu eðlileg, og eigi syna sig 

nokkur merki hins gagnstæða, skal yfirsétukonan alla- 

jafna bera fullkomið traust til J>ess, að náturan muni 

sjálf hjálpa sjer bezt, og f>að, er hún skal gjæta, er J)á 

komið undir því einu, með allri varhyggð að tálma öllu 

því, er verða má barninu eða konunni að tjóni, J)etta 

er aðal ætlunarverk yfirsetukonunnar [)á er fæðingin fer 

með öllu eðlilega, og skal hún í J>ví skyni aðstoða kon- 

una með ráði og dáð frá hinu fyrsta til hins síðasta, eins 

og nú [)egar mun sagt verða, en ráð [)au, er hjer 

segir, eru talin upp í J>eirri röð, sem [)au eigæ við, 

eptir því sem leingra líður á fæðínguna. 

1. J)egar 1 byrjun fæðíngarinnar skal yfirsetu- 

konan gjæta [>ess að færa konuna í föt [)au, er hvergi 

þreyngja að líkamanum, en klæða hana úr þeim fötum, 

sem henni eru [)raong, eða að minnsta kosti sjá svo um, 

að J>au eigi [>reyngi að henni. J)á er svo er komið, 

skal konan sjálf varast að neyta matar eða drykkjar, 

sem er megn; en f>ess ber að geta, að sjaldan ber við, 

að konan hafi mjög mikla matarlyst, en sje svo, skal 

hún helzt neyta grjónasúpu eða hafrasúpu* Enn fremur 
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skal yfirsetukonan gjæta f>ess, að Ioptlð sje heilnæmt í 

herberginu, sem konan liggur í, að hvorki sje of heítt 

nje of kalt í J)ví, og að J)að sje reykjarlaust, og eing- 

inn megn daun sje í þvn Hún skal og sjá svo um, 

að eigi sjeu íleiri viðstaddir, enn nauðsynlegt er, svo 

konan hafi fullkomið næði, og ef hún er hrædd eða 

6J)oI kemur að henni, er J)að skylda yfirsetukonunnar 

að hughreysta hana og telja svo um fyrir henni, að 

hún eigi kvíði um of fyrir fæðíngunni; en J)ó skal yfir- 

setukonan varast alla orðmælgi um J)etta, J)ví vera má 

að konunni leiðist J)að, og sjerílagi skal hún gjæta J)ess 

að segja eigi konunni frá örðugri fæðíng, og er fyr 

skýrt frá þessu, " v . 

87da gr. / 

2* Almennast er að yfirsetukonan setji konunni 

stólpípu, svo hún megi gánga úr skugga um, að eigi 

sjeu svo mikil saurindi eða vindur í görnunum, að slíkt 

megi tálma fæðíngunni, eða valda J)ví, að verkir þeir, 

er skýrt er frá í 64du grein^ sýni sig samfara hinum 

eðlilegu hríðum. Eins skal yfirsetukonan gjæta J)ess 

að láta konuna hvað eptir annað hægja sjer til kvið- 

arins, J)ví opt má verða, að slíkt tálmi fæðíngunni ef 

J)ess er eigi gjætt. En ef konan á bágt með J)að, þá 

má opt hjálpa J)ví við einúngis með J>ví að láta konuna 

liggja á annan veg, eða með Jæim hætti að láta hana 

sitja upp yfir gufu af heitu yatni eða af urtaseiði; 

stundum ber J>að við, að höfuð burðarins veldur J)ví, 

að konan eigi má hægja sjer til kviðarins, en J)að má 
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verða með þeim hætti, að höfuðið J>rýstir að hland- 

blöðrunni eða blöðrupipunni a leiðinni niður eptir grind- 

arholinu, en þa svo stendur á, má ráða bót á þessu á 

jpann hátt, að fara skal með einn fíngur inn í leg- 

gaungin, og Joka höfðinu lítið eitt frá blöðrubeininu. 

Ef ekkert af Jví hjálpar, er nú hefur verið sagt, [)á 

skal tæma hlandblöðruna mcð Jvagpípunni, og er áður 

skyrt fra henni. 

88da gr. 

3. I byrjun fæðíngarinnar og nokkuð eitt fram eptir 

henni skal yfirsetukonan helzt láta konuna sjálfa ráða, 

hvernig hún vill liggja, og eins hvort hún heldur vili 

liggja eða standa. J>annig stendur á hinu sama, hvort 

hún liggur á bakið eða á aðrahvora hliðina, eða hún 

er á sljái eða situr, og má hún gjöra slikt eins og 

henu bezt líkar, Jángað til fæðíngunni hagar svo, að 

hún hlýtur að leggjast í rúmið, og má Já opt verða, 

að hún hlýtur að liggja í vissum stellíngum. |)á er 

fæðíngin er með öllu eðlileg skal ytirsetukonan láta 

konuna fyrst leggjast í rúmið Já komið er að J>vi, að 

himnurnar rifni, Jví að öðrum kosti er hætt við, að 

legvatnið renni út í einu vetfángi J)á er hún stendur, 

og má vera, að slikt valdi nokkru tjóni, og teljum vjer 

til Jess, að burðurinn detti um leið niður á gólfið, eða 

og naflastreingurinn og nokkurir partar, er heyra 

burðinum tiL ])á er konan á barn í fyrsta sinn, og 

hún fyrir J)á sök er óreynd i jþessum efnum, mun bezt 

fara, að yfirsetukonan gjöri hana vara við, áður enn 
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himnurnar rifna og legvatnið rennur út5 f)ví annars er 

hætt við, að konan verði hrædd ef f)að kemur að henni 

óvörum. Ef svo stendur á að fæðíngunni seinkar eptir 

að himnurnar eru rifnaðar, má yfirsetukonan stundum 

láta konuna til skiptis sitja uppi eða vera á stjái í 

herberginu. 

89da gr. 

4 X)á er Iegvatnið er runnið út tekst yfirsetukonan 

á hendur að kanna konuna um leggaungin, og skal lmn 

f)á um leið komast eptir, hvort allt er eins og f)á er 

hún fyrst ransakaði konuna, og má hún nú hægar 

ransaka þann part burðarins, sem snyr niður, f)ví f)á 

er legvatnið er runnið út, má miklu glöggvar finna til 

hans, enn áður. Að öðru leyti skal hún úr þessu 

einúngis gjæta fess að styðja konuna um hrygginn eða 

lendarnar með höndunum, meðan á hríðunum stendur, 

og linar slíkt nokkuð eitt þjáníng konunnar. Eins 

skal yfirsetukonan gjæta J)'ess að láta konuna eigi til 

ónytis reyna á sig og eyða fjörinu j)á er hlje verður 

á hriðunum, en síðar skal hún endurnyja ransóknina 

f)á er verður á milli hríðanna, og með f)eim hætti 

komast eptir, hvernig höfuð burðarins snyr, og eins 

hve lángt f)ví miðar niður eptir grindarholinu. 

90sta gr* 

5. Já er höfuð burðarins er f)\i nær komið 

niður að hinu neðra opi grindarholsins og að liold- 

brúnni? skal yfirsetukonan gjæta f)ess vandlega? að hinir 
8* 
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ytri fæðíngarpartar eigi skaddist um leið og höfðinu 

skytur út, og á J)etta sjer einkum stað hvað holdbrúna 

snertir. En þessu má koma til leiðar með þeim hætti 

að láta konuna liggja haganlega og styðja utan á hold- 

brúna með hendinni, sem siðar mun sagt verða. J)á 

er nú fæðíngin er komin svo lángt, sem nú gat eg um, er 

og kominn tími til J)ess? að konan leggist í rúmið, 

hvort heldur búið er um hana í sjálfs hennar rúmi, 

eða annarstaðar. Bezt fer að hún leggist á bakið í 

rúmið, og svo skal sjá um, að holdbrúin standi fram 

af rúmstokknum, en lærunum skal hún halda svo í 

sundur, að yfirsetukonan megi án tálmunar hræra 

hendurnar eins og henni J)ykir J)urfa meðan á fæðíng- 

unni stendur. Enn fremur skal og vandlega gjæta 

J)ess, að konan hafi trausta fótfestu og handfestu, en 

tveir aðstoðarmenn skulu standa sinn til hvorrar hliðar 

konunni, og halda um og styðja hnjen á henni. 

J)á er búið er að koma konunni fyrir í rúminu 

eins og nú hefur sagt verið og höfuð burðarins er 

komið niður að holdbrúnni og þenur hana út, skal 

yfirsetukonan gjæta J)ess, að styðja utan á hana meðan 

á hríðunum stendur, en slíkt má verða með þeim hætti, 

að hún skal leggja höndina um j)vera holdbrúna, og 

haga svo til, að skinnið milli þumalfíngursins og vísi- 

fingursins liggi upp við fremri barminn á holdbrúnni, 

og skal hún með sögðum hætti J)rysta lítið eitt á hold- 

brúna í hvert skipti, sem hríðirnar og höfuð burðarins 

J>enja hana út. Ef konan liggur í sjálfs sins rúmi skal 
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yfirsetukonan sitja á rúmstokknum við hliðina á henni; 

en ef búið er um hana annarstaðar, skal yfirsetukon- 

an sitja á stól. J)á er yfirsetukonan með þessum 

hætti styður utan á holdbrúua, finnur konan eigi til 

jafnmikils sársauka J)egar hríðirnar og höfuð burðarins 

fenja hana út, sem annars munði verða, og á hinn 

bóginn er heldur eigi eins hætt við, að holdbrúin rifni 

{)á er höfðinu skýtur of snögglega út millum blygð- 

unarbarmanna. J)á er verður á milli hríðanna skal 

yfirsetukonan láta höndina liggja í hinum sömu stell- 

íngum á holdbrúnni} en eigi styðja fast á hana, og 

skal J)á um lcið bera hálfvolga olíu eða annað þess- 

konar á holdbrúna og blygðunarbarmana, og verða Jæir 

J)á J)ví liðugri og J)o!a betur teygjuna síðar J)á er hríð- 

irnar koma að. Með {>essum hætti, er nú var sagt, 

skal yfirsetukonan styðja á holdbrúna, J)ángað til höfð- 

inu og herðunum er skotið út, J)ví hoidbrúnni er nær 

J)ví jafnmikil hætta búin af öxlinni og af höfðinu. Enn 

fremur skal yfirsetukonan, J)á er fæðíngunni er hjer 

komið, ráða konunni frá sjálfri að beita miklu afli 

meðan á hríðunum stendur til J)ess að koma burðinum 

út, heldur skal hún láta [)ær einar ráða, en J)ví hægar 

sem höfðinu skýtur út, [>ess minni hætta er holdbrúnni 

búin. J>ess ber og að geta á Jæssum stað, að yfir- 

setukonan skal allajafna forðast að reyna til að J)enja 

eða víkka út hina ytri fæðíngarparta með ííngrunum* 
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91sla gr. 

6. J)egar er höfðinu er skotið út, skal yflrsefu- 

konan leita fyrir sjer með þeirri hendinni, er hún eigi 

heldur á holdbrúnni, til f)ess að komast eptir hvort 

naflastreingurinn eigi er llæktur um hálsinn á barninu, 

J)ví f>að ber opt við, og það stundum með þeim hætti, 

að hann er margvafinn um hann. Venjulegast er? 

að flækjan Iiggi að mestu leyti laus um hálsinn, og f)á 

svo stendur á má fægar takast að smeygja flækjunni 

fram yfir höfuðið, með f)ví móti að taka í endana á 

henni, en ef bolnum á burðinum skýtur út áður enn 

flækjunni verður uáð fram yfir höfuðið, skal smeygja 

henni aptur yfir herðarnar. En standi svo á, að þessu eigi 

verði komið við5 sökum [>ess að flækjan liggur svo fast 

uin hálsinn, skal fægar klippa naflastreinginn í sundur, 

og láta aðstoðarmanninn halda um báða endana, en 

yfirsetukonan skal með llýti ná burðinum út? og að 

f)vi búnu binda fægar fyrir naflastreinginn. 

92ur gr. 

7. J)á er höfuð burðarins er komið í ljós f)arf 

yfirsetukonan eigi að hugsa um annað, enn að styðja á 

holdbrúna og bíða svo þángað til herðunum skýtur út 

f)á er hríðirnar koma síðar að konunni. en yfirsetu- 

konan skal varast að revna til að toga barnið út. En 
J o 

ef hríðirnar eru linar eða of lángt verður á milli þeirra, 

en andlit barnsins tekur til að blána og J)rútna út. 

skal yfirsetukonan strjúka kvið konunnar með hendinni, 
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og eins ráða henni til að svo miklu leyti í hennar 

valdi stendurað flýta fæðíngunni, f>á er hríðirnar koma 

að henni. Taki>t eigi með þessum hætti að ná barn- 

inu, skal yfirsetukonan reyna til að komast með vísi- 

fingurinn inn í annanhvorn handarkrikann á barninu} 

og bezt fer að sá verði fyrir J)ví, er niður snýr? og 

og með þessum hætti skal hún reyna til að toga herð- 

arnar út, en J)ó með mestu hlífð og varúð, oíí skal hún 

J)á um leið lypta J)eim nokkuð eitt upp á við frá hold- 

brúnni. J)á er yfirsetukonan fer með fíngurinn inn i 

handarkrikann, skal hún gjæta bess að láta hann fylgja 

hryggnum á barninu. En ef svo stendur á, að herðarnar 

eru svo lángt upp í grindarholinu, að eigi er hægt að 

ná í handarkrikann með fíngrinum, skal yfirsetukonan taka 

báðum höndum um hliðarnar á höfðinu á barninu, og 

með jþessu móti reyna til hægt og hægt að toga herð- 

arnar svo lángt niður eptir grindarholinu að ná megi 

með vísifíngrinum í handarkrikann, og síðar ná þeim 

fyrir fremri röndina á holdbrúnni með áður sögðum 

hætti. En þess ber að geta, að yfirsetukonunni verður 

aldrei tekinn of opt vari fyrir að toga fast í höfuðið á 

barninu, fyrir J)á sök að hætt er við að mænan togni, 

ef eigi er svo með farið, og er J)á barninu dauðinn vís. 

|)egar er herðarnar eru skroppnar fyrir hold- 

brúna fylgir optast allur kroppurinnn viðstöðulaust á 

eptir, en yfirsetukonan tekur Já á móti barninu með 

þeim hætti, að hún heldur annari hendinni undir höfð- ■ 
inu á barninu, en hina höndina færir hún sniátt og 

* 
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smátt eptir bakinu niður fyrir sitjandann, og þannig 

heldur hún barninu í legu jþess á |>verveginn, og lætur 

f>að liggja nokkuð eitt á hliðinni, og snýr |)á andlit 

{)ess að hinum ytri fæðíngarpörtum ákonunni; en|)ess 

ber að gjæta að halda eigi barninu lángt frá konunni. 

J)egar skal og sjá svo um, að barnið megi draga and- 

ann um nefið og munninn, og ef yfirsetukonan verður 

vör við að barnið á bágt með að draga andann, og 

hiín heyrir nokkurskonar hriglahljóð í hálsi þess, skal 

hún þegar fara með litla fingurinn inn í munninn á 

barninu og hreinsa svo með honum hálsinn, en |)ó 

með mestu varúð. 

93ia gr. 

8. ]í)eSar er barnið er komið i ljós, og auðsjeð 

er, að [)að er með lullu lífi, en J)að má ráða af J)ví, 

að J)að æpir hástöfum og spriklar, skal skilja á milli, 

eða með öðrum orðum, klippa naílastreinginn í sundur 

og binda fyrir hann. Eigi skal halda fast í nallastreing- 

inn, en binda skal fyrir hann með J)eim hætti að veija 

skal um íiann naflastreingsbandinu, er áður er skýrt 

frá, hjerumbil J)rjá þumlúnga frá kvið barnsins, og 

hnýta svo á annari hliðinni einn hnút, en bandhnút á 

hinni hliðinni. J)ví fastar skal binda um naflastreing- 

inn, sem hann er fitumeiri, fyrir J)á sök, að eigi verður 

bundið fyrir æðarnar með öðrum hætti; en sje nafla- 

streingurinn magur eða mjór, skal yfirsetukonan varast 

að binda fast um hann, svo hann eigi reyrist í sundur. 

J)á er búið er að binda fyrir naflastreinginn með f essum 
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hætti, er nú var sagt, skal yfirsetukonan fegar skilja á 

milli eða klippa naflastreinginn í sundur hjerumbil einn 

þumlúng fyrir framan naflastreingsbandið. 

En J)á er svo stendur á, að barnið eigi þegar 

eptir fæðínguna tekur til að hljóða, og litarhátturinn er 

mjög bleikur í andlitinu og yfir allan líkamann, skal 

yfirsetukonan eigi binda fyrir naflastreinginn meðan finna 

má til blóðstraumsins í honum, fyrir þá sök, að opt 

má verða, að blóðrás Jæssi millum barnsins og móður- 

innar, ein lífgi f>að við. En far á mót skal fegar 

skilja á milli, fá er andlit barnsins og allur líkami þess 

er svo sem bólgið og bláleitt útlits, og lítið lífsmark 

finnst með fví5 en bannig skal með fara: klippa skal 

naflastreinginn í sundur hjerumbil fverhönd frá kvið 

barnsins, og láta blóðið renna út, svo sem tvo góða 

matspæni, en að fví búnu skal fegar binda fyrir nafla- 

streinginn eins og áður er sagt. 

94da gr. 

9. 5eSar er yfirsetukonan er búin að binda fyrir 

naflastreinginn og skilja á milli, skal hún fyrst og 

fremst fara höndum um kvið konunnar, og með J)eim 

hætti komast eptir, hvort legið er farið að kiprast saman 

aptur, og hvort lögun þess er orðin lik hnetti, og ef 

svo er5 fá er J>að sjálfsagt, að konan hefur eigi geingið 

með tvíbura. J)á er yfirsetukonan hefur með vissu 

komizt eptir Jessu, Jarf hún eigi úr Jví að hafa allan 

hugann á konunni ef henni annars vegar líður vel? og 
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ef eigi sýna sig merki þess, að fylgjan muni J)á og 

þegar koma í Ijós, og getur hún fyrir f)á sök veitt 

barninu meiri eptirtekt og hjúkrun, enn áður, en J)ó 

ber J)ess að gjæta að taka allajafna vandlega eptir, 

hvernig konunni líður. En ef svo stendur á högurn 

konunnar, að eigi má hafa augun af henni, j)á fer bezt 

að yfirsetukonan veiji þegar barnið innan í Ijerept, en 

{)að skal vera volgt, og leggi J)að síðan í vögguna, 

Jángað til henni gefst betra færi á að sjá um aðbúnað 

og hjúkrun þess. Einúngis f)á er lítið eða ekkert 

lífsmark finnst með barninu eptir fæðínguna, skal yfir- 

setukonan samstundis veita jþví alla hjúkrun og 

aðstoð, er í hennar valdi stendur, en Jess ber J)ó að 

gjæta, að hún eigi gefi sig svo mjög við hjúkrun barns- 

ins, að hún eigi um leið smámsaman taki eptir, hvernig 

konunni líður* . 

95ta gr. 

10. En hvað konunni sjálfri viðvíkur, f)á er nú 

fylgjm ein eptir, og Jarf yfirsetukonan allajafna að 

hafa mestu gát á, hvenær hún muni koma í Ijós. Aður 

er skýrt frá merkjum Jeim, er lýsa Jní, að fjlgjan 

muni J)egar koma í ljós, en á J)essum stað viljum vjer 

enit taka J)að upp aptur, J)ví f)að verður varla of opt 

sagt, að hríðirnar einar valda J)vi, að fylgjan færist niður 

í leggaungin, og fyrir J)á sök er hver önnur hjálp til 

f>essa sVo að segja til ónýtis, og opt má verða, að hún 

komi að íllu einu. Yfirsetukonan skal f>ví varast að 

reyna til flýta fyrir f>ví. að fylgjan komi í ljós, t. a. m. 
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með ]>ví að toga í naflastreinginn eða hvetja konuna til 

að herða á eptir fylgjunni með óþarfa áreynslu meðan 

á hríðunum stendur, því vera má að af sliku verðikon- 

unni opt mikil hætta búin og stundum lifsháski. Að 

minnsta kosti skal yíirsetukonan varast f)etta, er nú gat 

eg um. meðan eigi verður fundið til legkökunnar lángt 

niður í leggaungunum, og ef konan eigi kennir sjer 

nokkurs sjerlegs meins. En af fessu flýtur J)á, að 

konan skal með öllu halda kyrru fyrir að svo miklu 

leyti verða má, og í fyrstunni skal yíirsetukonan taka 

sjer J)að eitt fyrir að komast eptir, hvort legið kiprast 

saman og lögun jjess verður eins og hnöttur, eða hvort 

legkakan færist leingra niður eptir grindarholinu. En 

J)á er legkakan annaðhvort að öllu eða mesturhluti henn- 

ar er kominn niður í leggaungin, svo hægt er að ná 

til hennar innan undir hinum ytri fædíngarpörtum, en 

legið kiprast saman um leið fyrir ofan blöðrubeinið og 

líkist hnetti að lögun, má yfirsetukonan fyrst|,toga í 

nallastreinginn, og með J>eim hætti flýta fyrir, að fylgjan 

komi í Ijós. 

Yfirsetukonan skal toga í naflastreinginn á J)ann 

hátt, að hún skal velja honum um vísifingurinn á annari 

hendinni, og toga svo nokkuð eitt að sjer, en um leið 

fer hún með vísifíngurinn og laungutaung hinnar hand- 

arinnar fram með naflastreingnum upp að legkökunni, 

svo lángt sem verða má; en um leið J)rýstir hún með 

Jæssum tveim ííngrum hinum efsta hluta af naflastreingn- 

ura nokkuð eitt aptur á við í grindarholinu, en með 
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hinni hendinni togar hún hægt og hægt i hann, og með 

þessum hætti verður J)ví tii leiðar komið, að fylgjan 

öll hægar liðkast niður eplir leggaungunum og svo út 

um hina ytri fæðíngarparta. f)á'er legkakan kemur fram 

í millum blygðunarbarmanna, skal yfirsetukonan halda 

annari hendinni fyrir framan holdbrúna, og taka a móti 

legkökunni með henni; en með hinni hendinni tekur 

hún um legkökuna að ofanverðu og snyr henni svo við 

nokkrum sinnum, en j)ó hægt, millum handa sjer, en 

með jþessum hætti snýr hún himnur j)ær saman, er liggja 

á bak við legkökuna, og rifna J)ær síður, J)á svo er 

með farið. J)á er nú fylgjan öll er komin í Ijós, skal 

leggja hana j)egar í ílát nokkurt og skoða hana í krók 

og kríng, og grenslast svo eptir, hvort eigi vanti nokkurn 

part hennar, er orðið hefur eptir inn í leginu. 

]i)egar er yíirsetukonan enn einusinni er búin að 

ransaka, hvort legið kiprast eðlilega saman fyrir ofan 

blöðrubeinið, skal hún vandlega jþvo hina ytri fæðing- 

arparta konunnar, og láta hreinar og jþurrar og volgar 

rekkjuvoðir undir hana, en hylja hina ytri fæðíngarparta 

með Ijerepti, er hún áður er búin að dýfa í volgt edik 

og vatn, sem blandað er saman, og eins skal hún binda 

ljereptsdúk eða handklæði um kvið konunnar. 

Láta skal konuna liggja nokkra stund án J>ess 

að hreifa sig, en síðar eptir nokkurn tíma Iiðinn, J)á er 

hún er farin að hressast, skal bera hana í rúm hennar; 

en ef svo er, að hún hefur átt barnið í rúminu, J)á skal 

\ 
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einúngis lypta henni nokkuð eitt upp, og taka burt 

umbúðirnar undan henni, en laga rúmið um leið. 

Yfirsetukonan skal einúngis gjæta {)ess, er nú 

hefur verið skýrt frá um stund, J)á er fylgjan kemur í 

Ijós á eðlilegan hált. En á þessum stað viljum vjer og 

geta {)ess, að opt má verða að miður takist til, og opt 

er konunni hætta búin á þessum kalla af fæðíngunni, 

en síðar viljum vjer skýra giör frá hvernig með skal 

fara, {)á er svo ber undir. 

96ta gr. 

11. Ilin fyrsta aðhjúkrun að barninu eplir 

fœðínguna er að mestu leyti í {)ví fólgin að {)vo {)að 

vel upp og færa {)að í reifana. Skinnið á öllum Iíkam- 

anum er eigi einúngis að mestu leyti alblóðugt, heldur 

er það og alþakið af kvoðukenndu slími, en mest finnst 

af því þar er hrukkur hafa komið á skinnið; blóðið á 

líkama barnsins er komið úr fæðíngarpörtum konunnar. 

Hreinsa skal líkamann á barninu annaðhvort með Jví 

að lauga það, eða hins vegar {)VO það upp, en þess 

ber vandlega að gjæta að láta eigi kulda koma að 

barninu. Til Iaugarinnar skal hafa volgt vatn með 

hvítsápu í; en i andiitið skal bera oliu í staðinn fyrir 

sápu, til {)ess að hlifa augunum, og skal núa henni 

um allt andlitið, en hún leysir í sundur slímið, og 

síðar skal {>vo hana burt með eintómu volgu vatni. 

J^ess ber og að geta að olían leysir betur í sundur 

slímið, enn sápan, og er fyrir {)á sök bezt að bera hana 
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fyrst í skinnhrukkurnar á líkamanum, f)ví þar cr skinnið 

mest grómtekið, en síðar skal f)vo f>að með sápuvatninu. 

J)egar er búið er að lauga barnið, skal vandlega jþurka 

allan líkamann með volgu ljerepti, en um leið skal 

yfirsetukonan skoða barnið í krók og kring, og með 

f)eim hætti komast eptir, hvort barnið sje rjetl skapað, 

eða með öllu lýtalaust og óskaddað, og eins skal hún 

taka eptir, hvort öll op á líkamanum eru á sínum stað* 

J)á hún nú verður vör við missmíði nokkur á líkamanum, 

skal hún varast að láta konuna þegar komast að J)ví, 

en í f)ess slað skal hún gjöra lækninum njósn um ]pað, 

eða að minnsta kosti ‘segja skyldmönnum konunnar 

frá |)vb 

|)á er yfirsetukonan er búin að lauga barnið og 

hún enn einusinni hefir gjætt að, hvort eigi hefur losnað 

um nadastreingsbandið, skal hún, j)á svo er komið, bera 

umhyggja fyrir þeim parti naílastreingsins, sem hángir úti. 

I J)ví skyni skal hún með varúð vefja utan um hann 

litillri og smágerði Ijereptspjötlu, er hún áður hefur vætt 

í olíu; síðan skal hún leggja naflastreinginn hægt upp 

að kviðnum og hylja með f)urrum og samanvöfðum 

Ijereptsklút, en yzt skal binda naflabandið um kvið 

barnsins, og heldur f)að naflastreingnum í skorðum; 

naflabandið sjálft skal vera 3ia fíngra breitt, og eigi 

skal f)að herða að kviðnum. Að svo búnu skal færa 

barnið í reifana, og vefja ullardúk um fæturna og lærin, 

en J)ess ber allajafna vandlega að gjæta, að reifarnir 

preyngi hvergi að likamanum. J)á er búið er að reifa 
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barnið með þessum hætti, fer bezt að leggja það þegar 

í rúmið hjá móðurinni. 

97da gr. 

12. Vera má, að barnið fæðist með litlu eða 

eingu lifsmarki, enda þótt fæðíngin sje með öllu eðiileg, 

og J>ykir J>að J>essvegna eiga vel við á J)essum stað að 

lokum að skyra nokkuð frá: 

hvernig fara skal með barnið, Já er lítið eða 
ekkert lífsmark finnst með fíví. 

J)á segja menn, að svo líti út? sem barnið sje 

dautt, J)á er lítið eða ekkert lífsmark finnst með f>ví? en 

J)ó leynist líf með J)ví. Fyr má eigi vita með vissu, að 

barnið sje dautt? enn rotnan er kominn í likamann, en 

J)á er sjáfsagt, að eigi er líf rneð barninu, og fyrir J)á 

sök er J)að allajafna skylda yfirsetukonunnar að hugsa 

svo, sem líf leynist með hverju nýfæddu barni, J)ó eigi 

finnist glöggt lífsmark með J)ví; en ef rotnan er komin 

i likamann J)á er öll von úti. 

|)á er rotnunarmerki sýna sig á líkamanum, má 

yfirsetukonan með vissu halda? að barnið sje með öllu 

dautt, en rotnunarmerkin eru J)essi: höfuðið er meirt 

viðkomu og samanskroppið og liggja beinin laus í Jní, 

ándlitsliturinn er blár og kviðurinn eins að sínu leyti 

og J)rútinn, (J)etta bláleita skinn liggur hjer og hvar 

laust á líkamanum) og enn nályktin, en hún finnst eigi 

allajafna. ])á er Jvessi merki sýna sig, má gánga úr 
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skugga um, að barnið sje dautt og skal yfirsetukonan 

|)egar klippa naflastreinginn í sundur og færa f)að út úr 

herberginu, sem konan liggur í, og varast að hryggja 

hana með fm að láta hana sjá barnið. 

En f)á er reyndar eigi finnst lífsmark með hinu 

nýfædda barni, en útlit fess er f>6 eigi dauðalegt, skal 

fara með f)að, sem eigi væri f)að dautt, í von um, að 

takast muni að lifga f)að við. Reyndar beropt við. að 

Yonin bregzt, en eingu er f)ó til spillt, en f)ar á mót 

mundi samvizkan bita oss, ef svo bæri við, að barn f)að 

dæji, er líf leyndist með, sökum f)ess, að eigi hefði verið 

farið rjett með það. 

98da gr» 

Mart er [)að5 er veldur f)ví, að opt litur svo út, 

sem barnið muni dautt vera, og teljum vjer einkum til 

jpess: að fæðíngin er lángvin og hörð og sökum þess að 

opt kreppir leingi að höfðinu og naflastreingnum; hið 

sama er og að segja um sjúkdóm og veikinði konunnar 

fyrir fæðínguna og eins meðan á henni stenður; vera 

má og að J)essu valdi fyrri veikindi í barninu og eins 

f)að, ef barnið eigi hefur náð talmunarlaust að draga 

andann þegar eptir fæðínguna, og getur Jetta að borið, 

enda þótt fæðíngin sje með öllu eðlileg. 

99da gr. 

Hvað Jm viðvíkur, hvernig fara skal með barn það, 

er lítið eða ekkerí lífsmark finnst með, f)á er sjálfsagt, 
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að slíkt er að mestu lejti komið undirfví að reyna tilmeð 

ollu móti, sem verða má? að lífga það við. Með tvennu 

móti má sýnast svo? sem barnið muni dautt vera, og 

hljótum vjer á þessum stað að skýra nákvæmar frá 

þessum tilfellum, svo Ijóst megi síðar verða, hvernig 

lífga skal barnið við eptir f)ví sem á stendur, og eink- 

um er það og undir þessum tilfellum komið, hvernig 

skilja skal á milli. Jjað er annað tilfellið, J)á er barnið 

j)egar eptir fæðínguna er J>rútið í andliti og rautt eða 

blátt útlits og varirnar eru bláar ogþrútnar, en J>að er 

mjög svo úteygt og skinnið á öllum líkamanum er mjög 

rauðleitt? — en J>etta útlit barnsins lýsir J>ví? að |>að er 

blóðríkt og að mikið blóð streymir að höfðinu. í hinu 

tilfellinu er hið dauða barn, sem svo sýnist, nábleikt 

bæði í andliti og á öllum likamanum, varirnar eru og 

nábleikar, og munnurinn stendur opinn og sjerhver 

partur líkamans er mjög svo máttlitill og veikur lyrir, 

— en útlit J)etta sýnir almennt, að barnið er með öllu 

að fram komið. J)að er auðsætt að skilja verður á 

milli eptir J>ví, sem útlit barnanna sýnir sig, og er áður 

skýrt frá J>ví, en á J>eim stað var sagt svo, að í fvrra 

tilfellinu skyldi J)egar klippa naflastreinginn í sundur 

og láta 2 góða matspæni af blóði renna út, áður enn 

bundið er fyrir hann. En í hinu síðara tilfellinu, er 

nú gat eg um, var svo sagt, að hvorki skyldi binda 

fyrir, nje klippa naflastreinginn í sundur fyr enn eigi 

findist leingur til blóðstraumsins í honum; en J>á er eigi 

frá fyrstu má fmna til blóðstraumsins í naflastreingnuin 
9 

¥ 
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var svo sagt, að J>egar skyldi skilja á railli með £eim 

hætti? sem venjulegt er* 

100sta gr. 

J)á er yfirsetukonan er búin að skilja á milli, 

eins og nú hefur verið skýrt frá, eptir J)ví sem á 

stendur? skal hún þegar reyna til að lífga við hið dauða 

barn, er svo sýnist, en meðölin, er höfð eru til þessa, 

eru hin sömu í báðum tilfellunum. Fyrst og fremst 

viljum vjer af þesskonar lífgunar-meðölum telja: volga 

laug, og skal láta barnið þegar í hana, og er J>að 

látið liggja í henni meðan tilraunirnar eru gjörðar til 

að lífga |>að við. Laugina skal tilbúa í djúpu trogi og 

skal vatnið í henni vera svo heitt, að mátulegt þyki, 
% 

þá er maður rekur höndina ofan í J>að, og skal sjá 

svo urn, að þessi hiti laugarinnar haldizt með J>ví að 

helia í hana volgu vatni jafnóðum og hún kólnar* 

I lauginni skal nú núa með berri hendinni eða 

með mjúkri vaðmálspjötlu brjóstið á barninu og alla út- 

limina, en strjúka nokkru harðar iljarnar; enn fremur 

skal ná slíminu úr hálsinum, og má slíkt verða annað- 

hvort með vísifíngrinum eða raeð óklipptri fjöður og 

skal hægt og hægt liðka hana niður í hálsinn og snúa 

henni svo nokkrum sinnum við; upp að vitunum skal 

halda meðölum með megnum j>ef; smámsaman skal ira 

í andlit barninu köldu vatni og eins skal láta kalt vatn 

i dropatali detta niður á hjartagróf {>ess úr bolla 

nokkrum. er einn heldur uppi vfir barninu. Ilvað eptir 
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annað skal taka barnið upp ur lauginni og hampa J>ví 

mjög stutta stund í hinu kalda lopti; má og vera, að 

stundum Iifgi það eitt barnið við að skella með lófan- 

um á sitjandann um leið og J>ví er hampað. Sje kviður 

barnsins mjög útþaninn, rnun bezt fara að setja f>ví 

stólpípu og hafa vatn eitt í henni. 

|)á er búið er að gjöra allar J>essar tilraunir, 

en J>ær rnistakast allar, má vera, að stundum takist 

að lífga barnið við með J>ví að blása Iopti inn í lúngu 

J>ess, og ef J>að tekst vel, er tilraun J>essi einna mik- 

ilvægust, en J>annig skal með fara: með J>umal- 

fingrinum og vísifíngrinum á annari hendinni skal kreista 

saman nasirnar á barninu, en með hinum sömu fingrum 

á hinni hendinni skal taka yfir um hálsinn að aptan 

með J>eim hætti, að með J>eim megi kreista nokkuð 

eiít að vælindinu, sem liggur á bak við barkann; siðan 

skal taka mcð munninum utan um munninn á barninu 

og safna miklu lopti í sig og blása Jm síðan öllu hægt 

og hægt inn í munninn á barninu, en J>að streymir J>á 

um barkann niður í lúngun, sökum f>ess, að haldið er 
r 

fyrir nasirnar og vælindið. I fyrsta skiptið f)á er lopt- 

inu er blásið inn í munninn á barninu, mun bezt fara, 

að halda eigi fyrir nasirnar á f>ví, til J>ess allt slímið 

í kokinu verði með öllu hreinsað burt; en síðar skal 

halda fyrir nasirnar, f>ví ann^rs fer allt f>að lopt, sem 

blásið er inn í munninn á barninu J>egar út um nasirnar 

aptur. Auðsjáanlegt er, að lopt J>etta kemst niður í 

lúngun, og má t. a. m. ráða J>að af J>ví, að brjóstið 
9* 
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og rifin lyptast; J)á er svo er búið, skal eigi biása 

meiru lopti inn í lúngun á barninu, lieldur J)rýsta hægt 

að brjóstinu og nudda J>að, til J)ess að koma aptur 

loptinu á burt. Án þess að skaða barnið má J)annig 

íleirum sinnum blása lopti inn í lúngu J)ess að nýju, en 

J)ó skal hafa alla varúð við í J)essu efni og láta 

nokkra stund verða á milli. 

101sta gr. 

J)annig er venjulegt til skiptis að reyna til að 

lifga barnið við, og er J)ví haldið á fram J)ángað til Ijós 

lífsmörk lýsa sjer með J)ví, eða og hins vegar J)ángað 

til útsjeð er um, að J)að muni lifna við. 

Lífsmörk J)au, J)ó lítil sjeu, sem geta gefið yfir- 

selukonunni góða von meðan á tilraununum stendur, 

um að takast muni að lífga barnið við, eru J)essi: 

skinnið á likamanum verður-allt rauðleitara, en J)ó 

fyrst J)ar, er hann vor nuddaður; máttleysið íútlimun- 

um verður minna og allir partar líkamans styrkjast; 

smáteygjur sýna sig í andlitinu og útlimunum; eins 

er sem barnið dragi andann (geispi) og smámsaman ber 

meir og meir á J)ví; giöggt má finna til hjartsláttar- 

ins; fyrst hreifir barnið hægt og hægt handleggi og 

fætur, en síðar verður hreifíng J)essi meiri ; augnalokin 

bærast og augun opnast smámsaman; barnið reynir til 

að hljóða, og að síðustu æpir J)að hástöfum, og er J)á 

fullkomin vissa fyrir, að fullt líf sje með J)ví. 

f)á er J)annig hefur tekizt að lífga barnið við, 
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skal þegar taka f)að úr lauginni og hylja með heitum 

klæðum og leggja það í rúm nokkurt og láta það taka 

hvíld. en síðar þ\o [)að og klæða með venjulegum hætti. 

En ef svo stendur á? að eingin tilraunin tekst, 

enda [)ótt þeim hafi verið haldið á fram um lángan 

tima og eigi verður vart við hið minnsta lífsmark með 

barninu, eða og hins vegar þau mínnka og hverfa að 

síðustu öldúngis, í stað J)ess að aukast, ef í fyrstunni 

hefur orðið vart við þau, [)á hverfur öll von vor smátt 

og smátt og að síðustu verðum vjer úrkula vonar* ^)á 

er svo er komið, skal [)egar hætta tilraununum um að 

lífga barnið við og taka það þegar upp lir lauginni, 

[)urka vel allan líkamann og leggja það óklætt undir 

heitar ábreiður. 

Eigi verður með vissu ákveðið, hve leingi skuli 

halda tilraununum fram um að lífga barnið við? [)ángað 

til [)eim er hætt með öllu þk er svo stendur á sern 

nú var sagt, en J>að eitt viljum vjer bryna fyrir yfir- 

setukonunni, að hún haldi á fram tilraununum um að 

lifga barnið við, [)á er vart verður við Hfsmark með 

f>ví, hve lítið sem J>að er, enda þótt hún þurfi að verja 

til [)ess 2 stundum eða þar yfir. Stundum má og vera, 

að órækin foreldri meti það lítils, en yfirsetukonan 

skal eigi láta slíkt aptra sjer frá að gegna hinni helgustu 

skyldu sinni. 

f 
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3>RIDJI KAFLI 

óeðlilega fœðing og hjálpina fiá svo stendnr á. 

102ur gr. 

J)á er vjer nú tökum til að skýra frá lærdóm- 

inum um óeðlilega fæðíng, er Jiað með öllu nauðsyn- 

legt að setja á sig, með hverjum hætti fæðingin al- 

mennt megi verða óeðlileg, og hugsa sjer hana svo, sem 

væri hún einúngis meir eða minna frábrugðin eðlilegri 

fæðíng, en f)essi mismunur væri kominn undir því, að 

orsakir f>ær, er ráða fæðíngunni, eigi eru eins og f>ær 

eiga að vera, en hins vegar skal varast að blanda saman 

í huganum þesskonar óeðlilegri fæðíng, er nú mun 

sagt verða, við harða eða hættulega fæðíng. Eptir f)ví 

sem á stendur er annaðhvort konunni eða burðinum 

og hinum öðrum pörtum eggsinns um að kenna, að 

fæðíngin verður óeðlileg, eða og hins vegar er J)ví um 

að kenna, að fæðingin kemur að í ótíma. Samkvæmt 

fessu skiptum vjer hinum óeðlilegu fæðíngum í ílokka, 

eptir f)ví, sem orsökin er þessi eða hin. 

s 

A. Hin óeðlilega fæðíng- J>á er konunni er um 

að kenna. 

103ia gr> 

Með mörgum hætti er konunni um að kenna að 

fæðíngin verður óeðlileg, og getur slíku valdið Iegið, 
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hinn mjúki fæðíngarvegur, grindin5 hinir kríngum liggj- 

andi partar í grindarliolinu, eða sjúkleiki nokkur. 

FYRSTI KAPITULL 

skýrir frá kvernig fað má verða, að legið valdi 
óeðlilegri fæðíng. 

104da gr. 

Legið veldur óeðlilegri fæðíng að mestu leyti með 

þeim hætti? að {)að flýtir eigi fæðíngunni, eins og það 

á að sjer, en slíkt verður með ])eim hætti, að hríðirnar 

eða samdrættirnir í því eru of linir eða of ákafir og 

með öllu óeðlilegir. 

I. pá er hríðirnar eru of linar 5 og pessvegna eigi 

flýta fœðmgunni. 

105ta gr. 

J)á er hríðirnar eru of linar í fæðíngunni, sýnir 

{>að sig eigi einúngis með f>eim hætti, að hinar ein- 

stöku hríðir vantar afl |)að, er ]pær þurfa að hafa, 

heldur og á þvi5 að |>ær standa of stutta stund yíir, og 

koma sjaldnar að5 enn venja ertil; stundum má og vera 

að mikil brögð verði að slíku, og hríðirnar hætti með 

öllu. J)að er {>ví auðsætt, að hríðirnar sýna sig með 

mjög svo margbreyttum hætti, en undir slíku er fæðíng- 

in hins vegar að miklu leyti komin. 
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Eigi er síður áríðandi að taka vandlega eptir, hve 

leingi stendur á J)vi5 að hríðunum hættir í fæðíngunni, 

því slíkt máverðameð mörgum hætti, stundum varir það 

leingur, en stundum skemur. Mjög sjaldan ber við, 

að hríðirnar sýni sig að eins eða öldúngis ekki meðan 

á fæðíngunni stendur. Optar hættir hriðunum einúngis 

á einum kafla fæðingarinnar, og má þessvegna sjá þess 

mörg dæmi, að fæðing sú, er i fyrstunni var mjög svo 

lángvin, er bráðum á enda, sökum þess að hríðirnar 

aukast J)á er á hana líður, en hins vegar eru og þess 

dæmi, að hriðirnar eru ákafar fyrst í fæðingunni, en 

síðar rjena jþær eða hætta með öllu, og fyrir J)á sök 

geingur hinum síðara hluta fæðíngarinnar miklu örðugar, 

enn hinum fyrra hluta. En standi svo á, að barnið 

er komið í Ijós fyr enn venja er til, sökum Jæss, að 

hríðirnar hafa verið of harðar og of ákafar, J)á er mjög 

svo hætt við, að magnleysi hlaupi í legið, og má J)á 

opt vera, að konunni sje hætta búin J)á er liður að 

J)VÍ, að fylgjan kemur i Ijós. 

Einna mest er áriðandi að komast eptir, hvað J)vi 

valdi, að mest eða allt magn dregur úr hriðunum, fyrir 

J)á sök, að undir orsökunnm til Jæssa er komið, hvernig 

ráða skal bót á J)ví. Fyrst hlýtur maður að gjöra sjer 

J)að með öllu Ijóst, að magnið dragi úr hríðunum með 

mörgum liætti, eptir [)ví, sem orsakirnar til J)essa eru 

hver annari frábrugðnar, en að J)ví búnu má öllum J)að 

verða auðsætt, að eigi muni verða ráðin bót á J)essu 

með hinum sömu ráðum í öllum tilfellunum, heldur 
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verði slíkt að fara eptir Jm, hvernig á stendur, og 

hverjar orsakirnar eru til J>ess, að hríðirnar eru magnlitlar* 

Nú viljum vjer skýra frá, hvernig [)að má verða, að 

magnið dregur úr hríðunum, og eins sýna hváð J>ví 

veldur, að jþær eigi koma í ljós. 

108ta gr. 

1. jj)essu veldur máltleysi i barnsleginu, og má 

vera að jþað komi eingaungu af J)ví, að allur líkami 

konunnar er veikur og máttfarinn, en stundum er mátt- 

leysi J>etta einúngis í leginu og hvergi annarstaðar í 

líkamanum, og ber optar við, að svo er. 

J)á er konan um meðgaungutímann hefur verið 

mjög þjáð af lángvinnum sjúkdómi, er dregið hefur 

mest allt magn og fjör úr henni, ber ]>að opt við? að 

slíkt hefur J)au áhrif á fæðínguna, að magnleysi sýnir 

sig í leginu, og fyrir J)á sök verða samdrættirnir í því 

og hríðirnar mjög svo magnlitlar, og stundum verður 

magnleysi |>etta í leginu svo mikið, að hríðirnar koma 

alls ekki í Ijós. Eins fer J)á er konan hejur átt mjög 

bágt og liðið skort um meðgaungulímann eða og áhyggja 

og sorg hefur laggst J)úngt á hana. En hins vegar 

höfum vjer reynsluna fyrir oss um J)að, að vera má að 

hríðirnar sjeu eins magnmiklar og ákafar, og J)ær eiga 

að vera, enda J)ótt konan hafi verið mjög svo veik um 

allan meðgaungutímann, og er fyrir J)á sök eigi 

hægt að ráða af einu ásigkomulagi konunnar um með- 
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gaungutlmann, hvort hríðirnar muni verða eðlilegar í 

fæðíngunni. 

Optar ber J)að við? að máttleysi hleypur í legið 

J>ví nær af sjálfu sjer, en eigi sökum Jess, að allur 

líkami konunnar sje máttfarinn, og vera má að hún 

sje stundum, Já svo fer, með öllu heilbrigð og, hrausU 

J)á er svo stendur á, ber Jað til Jessa, að annaðhvort 

hefur konan fæzt með veikindum í trefjunum í Ieginu3 

og ber stundum við, að slikt Ieggst í ættir, eða og 

hins vegar valda Jví ýmsar kríngumstæður, að máttleysi 

hleypur í legið eitt, og teljum vjer til þess: að konan 

margsinnis hvað eptir annað verður óljett; að húnkemur 

optar hvað eptir annað hart niður eða lætur burðinum; 

að blóð og slím rennur til lángframa úr leginu; að 

legið J)enst venju fremur út um meðgaungutimann 

Já er konan geingur með tvibura, eða og að legvatnið 

er of mikið; og að lokum má og telja til þessa, að of 

harðir samdrættir koma í legið á hinum fyrstu köflum 

af fæðingunni, og er áður skýrt frá j)ví. 

Máttleysi jþetta í leginu sýnir sig með mörgum 

hætti meðan á fæðingunni stendur, og viljum vjer nú 

skýra nokkru nákvæmar frá Jessu. J)annig sýnir það 

sig á Jann hátt? að hríðirnar eru magnlitlar, standa 

stutta stund yfir og koma sjaldan að, eða og J)eim 

hættir með öllu; finna má til legbotnsins með [)\í að 

fara höndum um kvið konunnar, og er hann mjög svo 

linur viðkomu, og J)á er hríðirnar eru magnlitlar, verður 

hann einúngis ]um stundar sakir Inokkru harðari, en 
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linast fegar aptur; legopið er eigi mjög viðkvæmt; f)að 

er eigi kiprað fast saman, og hægt er að fara með 

fíngurinn um J>að, og eins [>enst það Iitið eitt út meðan 

á hriðunum stendur; burðinum miðar mjög svo lítið 

niður eptir grindarholinu meðan á hríðunum stendur, 

og er hægt að yta f)eim parti burðarins, er snýr niður, 

til og frá og fara i kríngum hann, og eigi myndast neinn 

feðíngarsveppur á f>essum parti burðarins, sem venja 

er til })á er fæðíngunni geingur seint og hríðirnar 

annars vegar eru með öllu eðlilegar. Enn má J)ví við 

bæta, að konan þjáist eigi mjög mikið, [)á er svona 

stendur á fæðíngunni; þjáníngin er lítil og allt útlit 
* 

hennar er að mestu leyti eðlilegt, og eigi hleypur roði 

eða hiti í andlit henni, og lífæðin er hæg og jöfn. J)ó 

má svo fara, að um síðir dragi máttinn af konunni ef 

fetta stendur leingi yfir, og fæðíngin sökum þessa 

verður mjög lángvin 

107da gr. 

2. Blóðmegni og veikindi nokkur í leginu valda 

f>ví eigi all-sjaldan, að hríðirnar eru of hægar eða 

magnlitlar, f)ví f)á svo stendur á, streymir svo mikið 

blóð í legæðarnar, að samdrættirnir í trefjavefnum í 

leginu eigi mega verða eðlilegir* 

J)á er svo stendur á, að mjög mikið blóð streymir 

að leginu, mun Jm opt valda f>að, að konan er mjög 

blóðrik, og má slíkt ráða af f)vi, að konan í alla staði 

hefur hraustlegt útlit og er mjög svo rjóð í andliti, en 
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hún finnur og jafnaðarlega til hita og þjngsla og smá- 

hviða í höfðinu og að sínu Ieyti eins til f)ýngsla í öllum 

líkamanum og máttleysis í útlimunum, og opt er hún 

mjög þyrst, en blóðið streymir um lífæðina með miklu 

afli. Eigi finnur J)ó konan til mjög mikillra verkja í 

kviðnum, en hann er allur mjög heilur og útþaninn 

viðkomu; eins er legopið optast mjög svo heitt við- 

komu og nokkuð eitt frútið, en þó er það eigi mjög 

viðkvæmt; J)á er svo er ástatt, standa hríðirnar mjög 

svo stutta stund yfir, og eru jþær magnlitlar, en pó 

fylgir J)eim þjáníng nokkur, og J)á er á milli þeirra 

verður finnur konan til sárra verkja yfir um lendarnar 

og spjaldhrygginn. 

En ef blóðmegnið i leginu helzt um lángan tima 

án J>ess að reynt sje til að eyða þvi með meðölum, er 

við eiga, J)á er hætt við, að hiti og bólga hlaupi í 

legið, er beinlínis orsakast af blóðmegninu, og að þrí 

leyti er slikt náskylt blóðmegninu sjálfu. Eins fer fá 

er blóðmegnið eykst i leginu sökum þess, að prí eigi 

verður J>egar eytt með meðölum jþeim, sem við eiga; 

jþó má vera, að hiti og bólga hlaupi i legið, pó blóð- 

megni eigi valdi J)vi, og eru margar orsakir til þessa, 

og teljum vjer J)á einkum: að mjög svo ákafir sam- 

drættir hlaupa í legið á hinum fyrstu tímabilum af 

íæðíngunni; að grinðin er eigi rjett mynduð, og 

seinkar pá mjög fæðíngunni; að höfuð burðarins á 

hinum síðari köílum af fæðingunni freyngir um lángan 

tíma að leghálsinum og legopinu; eins má slíku valda 
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iþað, að konan er of opt og mjög óliðlega könnuð um 

leggaungin, eða yfirsetukonan reynir til um skör fram að 

vikka legopið út, eða og hún reynir til að snúa burð- 

inum við J)á er eigi er kominn tími til þess eða henni 

tekst það óhönduglega. Eins má J>að og valda J)essu? 

að kuldi er látinn koma að konunni. 

Optast ber J)að við, að hiti og bólga hleypur fyrst 

í legið að neðanverðu og sækir J)aðan upp eptir jþví; 

en sjaldan hleypur hitinn og bólgan í f>að allt í senn 

J>egar í byrjuninni. 

f)á er veikindi fessi, er nú gat eg um, koma í 

legið, eru hriðirnar, meðan á Jm-stendur, mjög svo 

magnlitlar en J)ó fjáníngarmiklar 5 og konan finnur til 

sárra verkja yfir um Iendarnar og spjaldhrygginn og 

um allan kviðinn, enda J>ótt hún eigi hafi hríðir. f)á 

er farið er höndum um kvið konuhnar að utanverðu, 

má glöggt finna til legsins, og er J>að mjög svo hart 

viðkomu og með öllu útj>anið, og viðkvæmt J)á er 

J>rvst er á J>að. Leggaungin eru með öllu J)ur innan 

og heit viðkomu, og hið sama er að segja um legopið, 

og er J>að enn nokkuð eitt, J)rútið, og mjög svo við- 

kvæmt J)á er komið er við J>að. Blóðið streymir ótt 

um allan líkama konunnar, en kuldahrollur kemur að 

henni hvað eptir annað, hörundið er brennheitt og 

skrájmrrt; hana J>yrstir mjög, og lífæðin er mjög óð. 

En J)á er J>essu hefur haldið fram um nokkurn tíma 

eykst enn meir hitinn og bólgan í leginu, og breytist 
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f)á og allt útlit konunnar með þeim hætti, að hún verður 

náfölj og hræðsla kemur að henni. 

108da gr. 

3. Vera má að lega legsins, ef hún eigi er með 

öllu eðlileg, valdi |>ví, að aílið dregur úr hríðunum að 

mestu eð öllu leyti, og má slíkt verða einkum með 

J>eim hætti? að hríðaaflið svo sem klyfst, og sýna sig 

fyrir |)á sök eigi áhrif jþess í hinni rjettu stefnu, |>ar 

er burðurinn er fyrir. ^essu má valda skekkja ú leginu 

á einhvern veginn, og eins {>að? að legið sígur niður í 

leggaungin meðan á fæðíngunni stendur. 

Iíomast má eptir J>ví? hvort legið liggur stakkt 

eða J>að sje í sinum rjettu skorðum, með þeira hætti, að, 

f)á svo er? liggur J)að eigi á leingri veginn eptir mið- 

línu kviðarins og grindarinnar, en Iega þess verður, |)á 

svo stendur á? með þeim hætti, að finna má til leg- 

botnsins til annarhvorrar hliðar í kviðnum, eða og 

þenur hann svo kviðinn út rjett fyrir ofan blöðrubeinið, 

að giöggt má íinna, að nokkur hluti legbotnsins slútir 

fram yfir J)að; (segja menn jpá svo stendur á? að konan 

sje kviðsigin); en hins vegar má finna til legopsins til 

annararhvorrar hliðar í grindarholinu ? j)að er að skilja 

á ská eða gagnstætt jþeirri hliðinni, er legbotninn liggur, 

eða og spennist J)að mjög svo á bak aptur í grindar- 

holinu. Með J)essum hætti liggur legopið og legbotn- 

inn sitt til hvorrar hliðar á miðlínu grindarinnar, og 

fyrir þá sök má aðgreina skekkju jþessa frá annari 
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skekkju legsins, er sýnir sig á J>ann hátt, að legið er 

skakkt frá fyrstu, og f)á svo stendur á má reyndar 

finna að legopið og legbotninn Iiggja skakkt í grindar- 

holinu, en sá er munurinn að legopið og legbotninn 

liggja J)á út á sömu hliðina í grindinni. 

Einka sjaldan ber J)að við i fæðíngunni, að konan 

fær legsiy^ en J)á svo ber undir, má J)að verða svo mjög, 

að legið kemst með öllu út úr leggaungunum, og lýsir 

slíkt sjer með [)eim hætti, að leghálsinn og legopið og 

stundum sjálfur legbolurinn færist leingra niður eptir 

grindarholinu og stundum með öllu út úr þvi. En 

aldrei ber slikt víð án þess að grindin sje venju frem- 

ur víð, og þásvoer á statt, veldur [)að optast legsiginu, 

að konan reynir um of á sig meðan á hríðunum stendur 

í byrjun fæðingarinnar, og á Jetta sjer einkum stað 

hjá J)eim konum, sem átt hafa vanda fyrir legsig annað- 

hvort áður enn f)ær verða barnshafandi eða um sjálfan 

meðgaungutimann. 

Optar ber J)að við í fæðingunni, að einúngis 

nokkur partur af leghálsinum, optast hinn fremri hluti 

hans, og eins fremri barmurinn á legopinu J>reyngist 

niður á við fyrir framan höfuð burðarins, og kemst 

með J)essum hætti með öllu út úr grindarholinu og er 

J)á hætt við, að hiti og bólga hlaupi i hann, sökum 

J)ess að höfuð burðarins J)reyngir að honum. J)á er svo 

stendurá, máglöggt finna með hendinni, að innri Idiðin 

á leghálsinum liggur utan á höföinu á burðinum að 

framan eða aptan og er J)á sá barmurinn á legopinu 
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Jmitinn og harður viðkomu, en legopið sjálft snyrfremur 

venju aptur á við í grindarholinu, fá er hinn fremri 

barmar þess er siginn niður, og er það almennast, en 

J>ar á mót snjr legopið fram á við? J)á er hinn aptari 

barmar þess sigur niður með höfðinu á burðinum. 

109da gr. 

4. Stundum má og vera að [)að valdi [)vi? að hrið- 

irnar hætta að mestu eða öllu lejti, að fyr hafi komið 

veikindi í trefjavefinn í leginu, og má til [)ess telja: 

sigg, hnuta, o* íl. [)h.? eða og veldur f>ví J)að, að hlið- 

irnar á leginu að innanverðu hafa skaddast eða rifnað í 

sjálfri fæðíngunni. Mjög svo er torvelt að komast 

eptir [)á er sigg og hnútar í leginu valda hríðatepp- 

unni og mun, þá svo stendur á, bezt fara að gjöra 

lækni njósn um slikt; en siðar munum vjer skýra frá, 

hvernig [)að má verða, að legið skaddast og rifnar og 

skal [)á um leið skýrt frá, hvernig að skal fara [)á er 

svo stendur á. 

110da gr. 

skýrir frá, hver áhrif J)að hefur á fæðínguna, 

þá er hríðirnar hœtla að meslu eða ölla leyti. 

Almennt má svo skoða [)etta tilfelli, að öll líkindi eru 

til, að fæðíngin muni venju fremur verða lángvin, má 

og vera, að náttúran ein eigi sje einhlit til að koma 

fæðíngunni fram, [)á er hríðirnar verða magnlillar; en 

til [)ess að skýra [)ví glöggvar frá áhrifum þeim, er slikt 
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hefur á fæðínguna, er það mjög svo áríðandi að kynna 

sjer til hlítar með hverjum hætti magnleysi hríðanna 

sýnir sig. 

Viljum vjer nú fyrst skýra frá áhrifum j)eim, er 

máttleysi í leginu hefur á fæðínguna, en reynslan hefur 

sýntj að slík áhrif á fæðínguna fara að mestu leyti eptir 

j)vi5 hve mikið máttleysið er? og eins eptir tímanum í 

fæðíngunni, j>á er j>að fyrst sýnir sig. jpetta er svo 

að skilja, að eigi veldur slíkt nokkru tjóni fyrir konuna 

eða burðinn j)á er máttleysið annaðhvort eigi er mjög 

mikið, eða f)að einúngis sýnir sig á einstöku köflum af 

fæðíngunni, allra-sízt ef eingar aðrar kringumstæður tálma 

fæðíngunni. Hitt er vist, að máttleysið í leginu tálmar 

mjög svo litið fæðíngunni áður enn himnurnar rifna, 

en síðar á fæðíngunni er f)ó barninu stundum lífshætta 

búin, j)á er fæðíngin geingur mjög tregt. En ef mátt- 

leysið í leginu verður svo mikið, að allan mátt dregur 

úr hríðunum, j)á mun mega fullyrða, að náttúran ein 

eigi muni geta hjálpað sjer, eða og hins vegar fæðíngin 

muni verða svo lángvin og örðug, að barnið deyji og 

konan verði með öllu máttfarin um j>að fæðingunni er 

lokið. Eins fer f>á er máttleysið í leginu er reyndar 

nokkru minna5 en stendur j>ó yfir mestalla fæðínguna. 

Enda j)ótt barnið með j>essum hætti seint og síðar 

komi í Ijós 5 j>á mun máttleysið í leginu um lángan 

tíma tálma j>ví, að fylgjan komi í Ijós, og hins vegar 

er mjög svo hætt við, að konan fái blóðrennsli úr leginu, 

10 
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J)á er svo stendur á, og er henni meiri hætta búin af 

J)essu? enn J)ótt fylgjan eigi komi J)egar í ljós. 

lllta gr. 

Blóðriki eða blóðmegni í leginu veldur J>ví5 að 

fæðíngin verður mjög svo lángviu, og ef fað helzt 

leingi, er hætt við, að hiti og bólga og drep hlaupi í 

J)að, og er J)á konunni meiri eða minni hætta búin, 

eptir J)ví seni á stendur. J)etta er svo að skilja, að 

vonandi er, að fæðíngin muni vel takast og náttúran 

ein muni geta hjálpað sjer ef annars vegar ekkert 

tálmar fæðíngunni, J>á er hitinn og bólgan einúngis 

kemur i legopið og leghálsinn, og eins eru J)á og 

líkindi til að eyða megi bólgunni J)egar eptir fæðing- 

una, ef rjett er með farið. En ef hitinn og bólgan 

eykst og hleypur í mestan hluta legsins 7 J)á er J)að 

sjálfsagt, að fæðíngin stendur við i stað, en bólgan fer 

æ vaxandi. J)á er svo stendur á skaj í tækan tima 

leita allra bragða við að ráða bót á Jæssu, J)ví annars 

vegar er hætt við. að kolbrandur hlaupi í legið, eða og 

rifnar J)að um síðir; má og vera, að bólgan aukist eptir 

fæðinguna, J)á er barnið er áður komið í Ijós enn J>etta 

verður, og fær J)á konan sængurköldu, er.hún siðar devr úr. 

112ta gr. 

Skekkja og sig legsins veldur J>ví, að fæðíngin 

verður opt lángvin, en J>ó er konunni eigi jafnmikil 

hætta búin af legsiginu og skekkju J>ess, og áður hefur 
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haldið verið, en J)ó eru áhrifin hvert öðru frábrugðin, 

og er konunni meiri eða minni hætta búin epfir því, 

hve mikil brögð eru að slíku. 

J)á er legið er skakkt í sjálfu sjer er J>að venju- 

Iegast5 að hriðirnar standi stutta stund yfir og peim 

hætti f>á og j)egar; eins víkkar legopið út miklu seinna, 

og stundum einúngis nokkur partur J)ess ])á er svo er 

á statt, sem nú gat eg um; himnurnar rifna og nokkru 

fyr? enn venja er til, með þeim hætti, að legvatnið eigi 

rennur út allt í senn, heldur smátt og smátt, og höfuð 

burðarins færist eptir mjög skakkri stefnu niður eptir 

grindarholinu. En J>á er skekkja [)essi á leginu eigi 

er all-mikil og ekkert annars vegar tálmar [)ví, að 

fæðíngin megi verða með öllu eðlileg, mun mega full- 

yrða, að náttúran ein hjálpi sjer bezt í vel flestum tilfell- 

um, og lagi smátt og smátt skekkjuna á leginu, á 

f)ann hátt, að legopið að lokum liggi því nær í mið- 

línu grindarholsins, og höfuð burðarins nálgist meir og 

meir hinu rjettu legu [)ess á leiðinni um grindarhoiið. 

Um leið og [)etta verður, er nú var sagt, aukast hrið- 

irnar optast og verða [)eim mun ákafari, að þær eru 

orðnar að mestu leyti eðlilega liarðar [)á er líður á 

fæðinguna, og tykur kenni optast svo, að hvorki er 

konunni nje barninu nokkur hætta búin. En [)á er 

eigi [)annig tekst til, sökum þess, að skekkjan er svo 

mikil, að hún eigi má lagazt af sjálfu sjer, eða vegna 

þess. að hríðunum hættir með öllu eða og aðrar kringum- 

stæður tálma fæðíngunni, mun ráðlegast [)egar að ná 
10* 
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burðinum, optast með taunginni, en sjaldnar með {>eim 

liætti, að snúa honum við, J)\í annars eru 511 likindi 

'til, að bæði konunni og burðinum sje lífshætta búin. 

Áður er skýrt írá, að konan fær einka sjaldan legsig 

nieðan á fæðíngunni stendur, og sje svo, að einúngis 

lítið eitt beri á [)ví, má fullyrða, að slíkt eigi hefur 

önnur áhrif á fæðínguna, enn þau, að leingur stendur 

á henni, og vera má, að konunni verði hætt við legsigi 

síðar eptir fæðínguna og meðan hún liggur á sæng. 

En [)á er legsigið verður mjög mikið, eru öll Iíkindi 

til, að slikt tálmi fæðíngunni svo mjög, að yfirsetukonan 

hljóti að ná burðinum með ráðum. J)á er svo stendur 

á, að konan fær legsig, skal yfirsetukonan allajafna gjæta 

[)ess vandlega, að konan megi hægja sjer til kviðarins, 

[)á er þess gerist J)örf, [)ví optir veitr konunni slikt 

mjög svo torvelt, og vera má, að stundum sje [)ess 

eigi kostur. 

Optast verður slikt með [>eim hætti, að einúngis nokk- 

ur hluli af leghálsinum og Iegopinu sigur niður fram undan 

höfðinu á burðinum, og kemst hann J)á venjulega 

sjálfkrafa i samt lag [)egar himnurnar rifna eða skömmu 

síðar; að öðrum kosti getur J>að auðveldlega að borið, 

að Jessi partur legsjns skaddist að nokkru leyti i fæð- 

ingunni, svo hann Jrútni mjög út og hiti og bólga 

hlaupi í hann, og vera má að konunni verði [>annig 

mikil hælta búin, [)á er fæðíngunni er lokið. 
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113da gr. 

Að lokura viljum vjer minna yfirsetukonuna á, að 

aldrei er konunni meiri hætta búin, enn J>egar er hríð- 

irnar verða of máttlitlar sökum vcikinda í trefjavefnum 

i leginu; slikt má opt valda jþví, að fæðíngin verður 

með öllu óeðlileg, og enn fremur er mjög svo hætt 

við, að legið rifni f)á svo stendur á. Tökum vjer [)að 

[)ess vegna upp aptur, að yfirsetukonan skal hafa alla 

varúð við, [)á er hún verður þess vísari, að J>esskonar 

veikindi í leginu valda [)ví, að fæðíngin verður með 

öllu óeðlileg, og skal hún [)á svo stendur á?* [)egar 

koma lækni njósn um slíkt. 

114da gr. 

skýrir frá, hvernig að skal fara, Já nm of dregnr 
magnið úr hliðnnnm. Hríðirnar geta orðið of mátt- 

litlar með ýmsu rnóti, og er þetta mjög svo athugavert, 

til J)ess að rjett verði að farið og J)au ráð höfð, er við 

eiga í hvert skipti. 

Stundum veldur J>ví magnleysi eða doði í leginu, 

að úr hríðunum dregur, án J)ess J)ó að magnleysi J)etta 

eigi nokkuð skylt við önnur veikindi konunnar, og er 

ráðlegast, J)egar svo stendur á og fæðíngunni er 

sammt komið að láta hana ráða sjer sjálfa og eiga ekki 

hlut að, fyr enn himnurnar rifna, J)ví opt ber J)að við, 

að hríðirnar aukast og magnast, J)egar er legvatnið er 

runnið út. J)ótt himnurnar sjeu rifnaðar og legvatnið 

runnið út, þarf yfirsetukonan J)ó eigi J)egar að bera 

kvíðböga fyrir fæðíngunni, ef eingin önnur merki Jæss 
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Iv'sa sjer. að fæðíngin muni verða óeðlileg, f)ví opi má 

verða, að hriðirnar magnist til hlítar ef konan nvtur 

svefns og værðar fáeinar stundir, má og vera, að hinu 

sama verði framgcingt með f>eim hætti að láta konuna 

breyta stöðu sinni og gánga nokkrum sinnum um gólf. 

J)egar nokkur stund er liðin og hríðirnar eru jafn- 

máttlillar og áður og fá eigi ílýtt fyrir fæðíngunni, eða 

|)eim hættir með öllu, þá er f>að allajafna láðlegast 

að gjöra lækni f>egar njósn um slíkt; má jþá svo fara, 

að hann geti magnað hríðirnar til hlítar eða og náð 

burðinum með taung. J)að er sjálfsagt, að jþegar skal 

læknis vitja þá er svo stendur á, sem nii hefur verið frá 

skýrt og burðurinn þar að auk Iiggur skakkur, og ber 

[>á brýn nauðsyn tilþess; sjaldan ber það við, að mátt- 

leysinu í leginu valdi ljemegni og máttleysi i öllum 

likamanum, en þegar svo stendur á, skal og þegar 

leita læknis. 

Á þessum stað viljum vjer leiða hjá oss að fara 

Ileirum orðum um doðann eða magnleysið í leginu eptir 

fæðínguna, en skýra hjcr heldur svo greinilega, sem verða 

má, frá öllum ankönnum og meinbugum, er opt sýna 

sig um það leyti, er fylgjan kemur i Ijós* 

115da gr. 

J)á er öll merki þess lýsa sjer, að mjög mikið 

blóð streymi að leginu, eða og hiti og bólga er jþegar 

hlaupinn í það, þykir það allajafna bezt eiga við, að 

konunni sje tekið blóð, en hún skal með öllu halda 
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kyrru fyrir, og drekka súran og kjælandi þostadrykk. 

Með öllu skal yfirsetukonan ráða konunni frá að 

neyta megns matar og drykkjar, er æsir blóðið, og eins 

skal konan forðast alla áreynslu og hreifing, og einkum 

ber þess að gjæta að kanna eigi fæðíngarpartana optar, 

enn bryn nauðsyn ber til þess, en J)eir eru mjög svo 

viðkvæmir. Ráðandi er til að láta stöku sinnum, en 

f)ó með mestu varúð, volga olíu, hafrasúpu eða mjólk, 

o. (1. ])h., renna inn i leggaungin, og er spröitan höfð 
» 

til J>ess, er áður er skyrt frá, og má vera, að með 

fessura hætti mínnki hitinn og J>urkurinn í leggaung- 

unum og legopinu. Sje svo, að konunni eigi J)á og 

J)egar ljetti, er með öllu nauðsynlegt, að læknis 

sje vitjað. 

116da gr. 

J)á er svo stendur á, að einúngis lítil skekkja er 

á leginu, höfum vjer áður sagt, að náttúran sjálf eins 

og kippir því í lag, og vfirsetukonan J)arf J)á eigi að 

hugsa um annað, enn að láta konuna liggja svo hag- 

anlega sem verða má, svo Iega hennar eigi tálmi 
% 

þessu. |)á er svo ber við, að legbotninn liggur 

skakkur til annararhvorrar hliðar í kviðnum, skal yfir- 

setukonan ráða konunni til, að svo miklu leyti verða 

má að liggja á ])á hliðina, sem legið eigi hallar út að, 

og vera má að þessu verði hægar komið við með þeim 

hætti að troða koddum með hryggnum og lendunum 

á konunni* En sje konan mjög sigin til kviðarins, og 

legbotninn svo sem slútir mjög fram í kviðnum, skal 

4* 
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konan allajafna liggja á bakið, og vera má? að bezt 

fari að binda belti um kvið konunnár til J)ess að halda 

kviðnum í skorðum svo honum eigi halli út á hvoruga 

hliðina. J)á er allt legið liggur svo skakkt, að hríð- 

irnar um lángan tíma eigi ná að flýta fæðingunni, 

viljum vjer minna yíirsetukonuna á að láta eigi líða á 

laungu, áður læknis sje vitjað, því opt má vera, að bæði 

konunni og barninu sje að öðrum kosti mikil hætta 

búin, og J)á svo stendur á skal snúa burðinum við ef 

legopið er orðið svo víkkað út, að því verði komið 

við, og hægt er að þoka höfðinu til og frá, og J)að er 

annaðhvort fyrir ofan eða rjett við hið efra op grind- 

arinnar; en J)á er höfuðið er komið leingra niður í 

grindarholið og f)að situr þar fast, eru eigi önnur ráð, 

enn ná burðinum með taunginni. 

En J)á er fer svo, að einúngis einn partur af 

leginu sígur lilið eitt niður í leggaungin í fæðingunni, 

mun ,bezt fara að láta konuna liggja á bakið. án þess 

að hræra sig, og mun slíkt optast duga, og enn frem- 

ur skal yfirsetukonan vara hana við að herða á eptir 

fæðíngunni með ófarfa áreynslu, en yfirsetukonan skal 

halda með tveim fíngrum til beggja hliða á höfðinu á 

burðinum legopinu upp á við meðan á hríðunum stendur, 

og með þessum hætti koma því til leiðar, að það eigi sigi 

leingra niður i leggaungin. J)á er fæðíngunni er lokið 

skal sængurkonan liggja leingur i rúminu, enn venja 

er til 5 og skal halda njarðarvetti inni í leggaungunum, 

og væta hann hvað eptir annað í urtaseyði? en þá svo 
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er með farið, styrkjast fæðíngarpartarnir, og síður er 

hætt við, að svo takist til £>á er konan a barn i næsta 

sinn. Standi svo á? að legið sígi leingra niður eptir 

leggaungunum eða og út úr hinum ytri fæðíngarpörtum, 

j)á eru öll likindi til, að fæðíngin muni verða mjög svo 

torveld, og vera má, að náttúran ein eigi megi hjálpa, 

en þá skal þegar vitja læknis í tækan tíma, f)ví að 

öðrum kosti er konunni mikil hætta búin. 

Aður er skýrt frá þvi, að optar ber við, að ein- 

úngis annar barmurinn á legopinu fylgir með höfðinu 

á burðinum niður í leggaungim J)á er svo stendur á 

skal yfirsetukonan einúngis gja*ta J>ess að láta konuna 

liggja í rúminu án þess að hræra sig og eigi með 

óþarfa áreynslu eyða kröptunum meðan á hríðunum 

stendur, en yfirsetukonan skal varast að reyna til að 

vikka legopið út með fíngrunum eða smeygja barmi 

jþeim, er fylgir með höfðinu, aptur fyrir fað. En J)á 

er látið er standa við svo búið verður optast sá endir 

á, J)á svo er ástatt, sem nú var sagt, að sá barmur 

legopsins, er seig niður með höfðinu á burðinum, kemst 

aptur í hinar rjettu skorður, eptir að himnurnar rifna; 

og enda |)ó himnurnar sjeu áður rifnaðar, má [)ó eingu 

siður verða, að náttúran sjálf muni sjá um, að svo fari. 

En ef eigi tekst svo til, og barmurinn þrútnar allur og 

verður einka viðkvæmur, {)á er mjög svo hætt við, að 

hiti og bólga hlaupi í hann, en opt má, [)á er svo 

stendur á það eitt hjálpa að taka konunni blóð; »en 



154 

bezt mun ]>ó fara að vitja þegar læknis, því opt má 

vera, að eigi verði ráðin bót á j>essu með öðrum hætti. 

117da gr. 

Komizt [>ar á mót yfirsetukonan að [)ví eða henni 

J)yki það líklegt, að veildndi nokkur í trefjavefnum í 

leginu valdi þvi, að mestan eða allan mátt dregur úr 

hriðunum, skal hún þegar að vörmu spori koma lækni 

njósn um slíkt, og eins ber bryn nauðsyn til, að svo 

sje með farið J)á er Iegið rifnar og er, þá svo tekst til 

konunni enn meiri hætta búin. Ber J)að til [>ess, 

að svo skal með fara, að lækninn einn má ráða bót á 

slíka, J)ví bæði er J)að, að slikt ber sjaldan við, og hins 

vegar er eigi venja til, að yfirsetukonan nemi, hvernig 

rneð skal fara |)á er svo fer, sem nú var sagt. 

* 

ii. p& er hríðirnar eru af harðar og koma of opt 

að og ekkert hlje verður d þeim. 

Il8da gr. 

Áður er skýrt frá að opt má verða, að hríðirnar eru 

of magnlitlar, en hins vegar getur og opt borið við, að 

þær eru of harðar og of ákafar, og koma of opt að 

eða lítið sem ekkert hlje verður á [)eim, og verður slíkt 

opt þegar í byrjun fæðíngarinnar, en stundum lýsir 

það sjer fyrst J)á er líður á haná. J)á er svo stend- 

ur á ])jáist konan mjög án [>ess hlje verði á, svo 

varla er henni svipstund vært, raá og vera að hún eigi 
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liafi nokkurl viðf>ol; um sama leyti fenst og allur 

kviðurinn mjög svo út. sökum jjess að samdrættirnir i 

öllu leginu aukast, og svo mikið óþol og hræðsla kemur 

að konunni, sem væri hún frá sjer numin. 

|)að er reyndar auðsætt, að hríðirnar taka mjög 

svo upp á konuna J)á er J)ær eru svo ákafar og koma 

svo opt að, sem nú var sagt, en á hinn bóginn má f>ó 

fullyrða, að konunni er eingin hætta búin ef svo tekst 

til, að hríðirnar eigi koma með ákefð fessari þegar í 

byrjun fæðíngarinnar, og fæðíngin sjálf annars vegar er 

með öllu eðiileg, og allra-sízt er henni J)á háski búinn, 

er burðurinn Iiggur með öllu eðlilega og vídd grindar- 

holsins og stærð höfuðsins á burðinum er eðlileg, og 

J)á svo er, stendst hjerumbil á hríðamagnið og mót- 

spyrna sú, er verður á leið burðarins um grindarholið. 

ligda gr> 

En sje svo, að bæði sjeu hríðirnar of harðar og 

of ákafar og komi of opt að, og burðurinn liggi skakkur 

eða hann sje venju fremur fyrirferðarmikill eða og% 

grindin er svo J)raung, að náttúran ein eigi megi hjálpa 

sjer, og fæðíngin fyrir J)á sök miktekst með öllu, má 

vera, að áreynslan af samdrátlunum í leginu, er öll 

revndar er til ónytis, eigi einúngis hafi dauðleg áhrif 

á burðinn, heldur ber J)að og opt við, að leginu er 

mikil hætta búin ef eigi er með öðrum ráðum sjeð 

betur fyrir, með J)eim hætti, að opt hleypur hiti og 

bólga i J)að, og vera má að J)að stundum rifni, eða og 
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veldur f>ví áreynslan, að nokkurskonar doði hleypur 

i fað, en af f>ví Ieiðir aptur, að útsjeð er um, að 

samdrættirnir komi í {>að að svo stöddu. Sökum þess, 

er nú hefur sagt verið, viljum vjer ráða yfirsetukon- 

unni til að láta þegar vitja læknis, en hún getur einúngis 

gert það eitt að til að lina f)jáníng konunnar og draga 

úr fæðíngaraflinu að taka konunni blóð, og mú vera, 

að slíkt komi opt að góðu haldi f>á er konan er blóðrík. 

120sta gr. 

Stundum ber f>að við, að hriðirnar eru of harðar 

og of ákafar, eins og sagt hefur verið hjer á undan, 

en grindin er of víð eða og burðurinn er mjög fyrir- 

ferðarlítill, og fyrir f>á sök mætir burðurinn eingri 

mótspyrnu á leiðinni um grindarholið, en af slíku leiðir 

aptur, að fæðíngin verður of fljót, og mundi margur 

við fyrsta álit halda, að f>á takist vel til, en f>etta 

er reyndar eigi svo, J>ví opt má vera, að konunni og 

barninu sje mikil hætta búin f)á er svo fer. 

Konan getur beðið tjón af slíku með ýmsum hætti, 

og viljum vjer á þessum stað telja til f)ess: að yfir 

' hana líður, sökum f>ess, að burðinum skýtur of snögg- 

lega út, og er henni mikil hætta búin af slíku; hún 

missir mikið blóð, f)ví legkakan rifnar öll í senn frá 

leginu, og vera má, að holdbrúin rifni að nokkru leyti, 

eða og snúningur og vinda kemur á sjálft legið. Enda 

f>ótt að f>esskonar fæðíng eigi fylgi allir ókostir, f>eir 

er nú voru taldir, f>á má f>ó allajafna búast við, að 
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fylgjan komi seint og síðar í Ijós og að mart tálmi J>ví, 

sökum J>ess að ýmist hleypur máttleysi í legið eða og 

verða samdrættirnir í J)vi með öllu óeðlilegir J)á er 

fæðínguna ber of fljótt að. 

J)á er fæðingin er of hastarleg er barninu opt 

hætta búin með þeim hætti að vera má, að Jní skjóti 

ut meðan konan stendur, og er J)á hætt við, að J>að 

skaddist um leið og J>að dettur niður á gólfið, og eins 

getur J)að við borið, að naflastreingurinn slitni, og er 

þá barninu opt lifsháski búinn; reynslan hefur og sýnt, 

að opt ber við, J)á er svo tekst til, að himnurnar rifna 

eigi, heldur skýtur öllu egginu út í senn, og er J)á 

hætt við að barnið, sem liggur innan i himnunum, 

kæfist J)egar ef eigi er öll varúð við höfð, sökum J)ess, 

að J>að eigi nær að draga að sjer andann. 

121sta gr> 

Á J>essum stað viljum vjer skýra frá, hvernig með 

skal fara J)á er fæðinguna ber of fljótt að, og J>ykir 

J)á fyrst eiga við að geta J)ess, að svo má takast til, 

aö fæðingin verði svo íljót, að henni sje með öllu 

lokið, áður enn yfirsetukonan kemur, og J)á svo fer, er 

hjálp hennar og aðstoð í J)ví einu fólgin að ráða bót 

á meinbugum og tjóni J)ví, er vera má að hlotizt 

hafi af J)esskonar fæðíng. En þá er yfirsetukonan hefur 

verið við stödd frá J)ví fæðíngin fyrst byrjaði, og henni 

virðist, að allt bendi til J>ess, að fæðíngin muni verða 

of fljót, eða og húnkemurað í J)vi, að hríðirnar eru hvað 
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ákafastar, og hún með þessiim hætti sjcr glöggt, að 

fæðíngin muni yerða of fljót5 en slíkt má ráða af |ní, 

að legopið víkkár út þegar, og burðinum öllum miðar 

íljótt niður eptir grindarholinu, J)á skal hún [)að eitt 

að gera, að svo miklu Ieyti verða má, sumpart að sjá 

svo um með öllum ráðum, að fæðíngin eigi verði of 

hastarleg, og hins vegar bua svo um hnútana, að konan 

og barnið bíði sem minnst tjón verða má. 

Viljum vjer nú gjör skyra frá, hvers yfirsetukonan 

einkum skal gjæta J)á er svo stendur á, sem nú var 

sagt, og teljum vjer j)á: 

a) hafi konan alið barn einusinni eða optar, og 

fæðingin verið of fljót, viljum vjer ráða henni til að 

halda með öllu kyrru fyrir síðast á meðgaungutímanum, 

og sneyða sig hjá allri áreynslu og eigi neyta megns 

matar eða áfeingra drykkja; J)á er konan fyrst verður 

j>ess vör, að hún er komin að j>ví að leggjast á gólf, 

skal hún þegar láta sækja yfirsetukonuna. » 

b) þegar er konan hefur tekið jóðsótt skal láta hana 

leggjast í rúm nokkurt, og fer bezt, að hún eigi barnið 

i j)ví, og binda skal kviðarbeltið um hana, en j)ó ein- 

úngis lauslega, en herða j)egar á jm, er j)ess gerist 

j)örf, og með öllu skal taka konunni vara fyrir að herða 

á eptir fæðingunni meðan á hríðunum stendur. 

c) j)á er legopið víkkar of fljótt út, má vera að 

opt megi sjá svo um, að slikt eigi verði með öllu, 

með [>eim hætti að spreyngja himnurnar, [)vi [)ær koma 

J)ví til leiðar að miklu leyti, að legopið víkkar út, en 
i 
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það ber til þess, að [>ær eru útþandar eins og upp 

blásin blaðra. En ef höfðinu á burðinum eingu að 

síður miður eptir grindarholinu, f)á hefur [>að fyr a 

timum J)ótt ráðlegt að fara með tvo fíngur inn i 

leggaungin beggja megin við höfuðið á burðinum, og 

með þessum hætti ýta höfðinu upp eptir leggaungunum 

meðan á hríðunum stendur; en reynslan hefur sýnt? að 

þesskonar mótspyrna eigi kemur að miklu haldi, og 

er [>ví ráð [)etta að álíta ónýtt í alla staði. En hitt er 

mjög svo áríðandi J)á er höfuð burðarins nálægist hið 

ueðra op grindarinnar að hafa mestu gjætur á hold- 

brúnni, J)ví mjög er hætt við, að hún skaddist ef eigi 

er öll varúð við höfð. Fyrir J)á sök skal styðja dyggi- 

lega utan á holdbrúna með hendinni, en um leið og 

yfirsetukonan heldur með þessum hætti hendinni á 

holdbrúnni skal hún [)rista á hana, en [)ó með varúð, 

og ýta henni upp á við í [)á stefnu, sem boginn undir 

blöðrubeinínu liggur, en með f>essum hætti seinkar 

höfðinu á leiðinni um hina ytri fæðíngarparta, og kemur 

slíkt opt að góðu haldi. 

d) [)á er burðurinn er kominn i ljós skal konan 

vandlega gjæta [)ess að halda með öllu kyrru fyrir, og 

binda skal kviðarbellið fast um hana, og sjá svo um, 

að þegar sje ráðin bót á, er svo lítur út, sem konunni 

sje hætta búin, með [)ví er við á í hvert skipti. |)á 

er svo er komið viljum vjer taka yfirsetukonunni vara 

fjrir að reyna til með nokkrum hætti að ílýta [)vi, að 

fvlgjan komi í Ijós, en sjálísagt er, að brýn nauðsvn 
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ber til slíks jþá er konan hefur blóðlát hvort heldur 

J>að er útvortis eða innvortis. 

e) ef barnið er meir eða minna skaddað er J>að 

sjálfsagt, að bezt fer að vitja þegar læknis. Er t. a. m. 

naílastreingurinn slitinn í sundur skal þegar binda fyrir 

hann svo fljótt sem verða má, og með þeim hætti sjá 

svo fyrir, að barninu eigi blæði til ólifis. J)á nafla- 

streingurinn hefur slitnað svo nærri kvið barnsins, að 

eigi er hægt að binda fyrir hann, skal yfirsetukonan 

fegar reyna til að stilla blóðrásina með J>eim hætti að 

troða J>urrum njarðarvetti inn í sárið og leggja yfir 

saman vafið línskaf eða Ijereptspjötlur og binda um með 

naflabandinu. En takist eigi að stöðva blóðrásina með J>ess- 

um hætti skal þegar vitja læknis, og þángað til hann 

kemur skal halda með vísifingrinum J)ar er naflaæð- 

arnar eru fyrir utan á umbúðunum, og stöðvast þá 

blóðrennslið meðan J>ví fer fram. En hitt skal allajafna 

hafa í huganum, að hvað lítið sem er getur komið jþví 

til leiðar, að sárið tekur sig upp að nýju, og opt má 

vera að únga barninu blæði ]pá til ólífis, og skal fyrir 

{>á sök við hafa hina mestu varúð fyrst framan af í 

þessu tilfelli. 

122ur gr. 

Vera má, að konan bíði með mörgum hætti tjón 

jþá er fæðíngin er of fljót eða hastarleg, en á þessum 

stað viljum vjer skýra gjör frá einúngis tveim tilfellum, 

er háskolcgust eru, og sýna J)au sig með jþeim hætti, 
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að konan fær Iegsig en legið snýst um, og sprúngur 
eða rifnr koma upp í holdbrúna, en betur pvkir við 

eiga að skýra frá hinum tilfellunum á öðrum stað» 

Legsigi þessu er svo varið, að legbotninn kemst 

niður um legopið, og með jþessum hætti snýst um 

annaðhvort legið allt eða nokkur partur J)ess5 svo að 

hin innri hlið J>ess snýr út, en hin ytri hlið snýr inn 

að. Stundum ber f)að við? að legbotninn einn og ein- 

úngis nokkur hluti af legbolnum snýst um með þessum 

hætti og sígur niour í leggaungin, en stundum fer svo, 

að allt legið snýst um, og kemst Iegbotninn J)á svo 

tekst til niður að og út um hina ytri fæðíngarparta. 

Optast fer svo, að konan fær legsigið J)egar 

er fæðíngunni er lokið, og J)ess ber að geta, að slikt 

má eigi verða utan J)á er doði og magnleysi hleypur i 

legið, og fyrir J>á sök ber optast við, að svo tekst til 

J)á er fæðíngin hefur orðið mjög hastarleg eða J)á er 

legið fyr í fæðíngunni hefur vikkað út um oF. Hinar 

helztu orsakir til legsigs eru J)essar: að barninu skýtur 

hastarlega út meðan konan stendur; að naflastreingur- 

inn er of stuttur; að konan sjálf reynir til með mikilli 

áreynslu að flýta fyrir? að fylgjan komi í ljós; að konan 

fær hnerra hastarlega, eða hósti kemur að henni og 

velgja og uppköst; að togað er óliðlega í naflastreinginn 

J)á er doði og máttleysi er í leginu og legkakan er enn 

föst við J>að, og eigi er J)ess að dyljast, að slikt veldur 

optast legsiginu. 
n 
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123i* gr. 

Einkermi J)ess5 að konan hafi legsig, sýna sig 

venjulega með j>eim hætti, að finna má til bólgunabba 

nokkurs i leggaungunum; er hann hnöttóttur, mjúkur 

og einka viðkvæmur, rauður á lit og opt blæðir ur 

honum og opt situr fastur við hann nokkur partur af 

legkökunni. Sje kviður konunnar kannaður, verður 

yfirsetukonan þess vör, að hann er svo sem tómur fvrir 

rjett fyrir ofan blöðrubeinið, og eigi finnst til j)ess, að legið 

kiprist saman á þessum stað eins og venja er til, og 

konan finnur til sárra verkja og slingja hjer og hvar i 

grindarholinu, henni er (lökurt og öll er hún máttfarin 

og nábleik og yfir hana líður. J)á er einúngis nokkur 

hluti af leginu er siginn niður í leggaungin með áður 

sögðum hætti, má finna til bólgunabbans inni í þeim, 

og fara má með fíngurinn með honum upp um legopið, 

en ulan um nabbaun liggja baimar j)ess eins og hringur. 

En j)á er legið er með öllu sigið niður og snúið um, 

kemur nabbinn optast í Ijós á milli eða fyrir utan hina 

ytri fæðingarparta, og eigi verður j)á funðið til legopsins. 

Betur fer, að sjaldan tekst svo til, að konan fái 

legsig, en j)á er svo er ástatt má fullyrða, að konunni er 

dauðinn vis ef eigi er ráðin bót á sliku í tækan tima 

með meðölum, er við {>ví eiga, J)ví annað tveggja deyr 

konan af blóðmissir, er optast er legsigi samfara, eða 

og deyr hún með þeim hætti, að fyrst hleypur hiti og 

bólga og drep í Iegið og síðast kolbrandur, og er j)á öll 

von um hjálp horfin, Mjög sjaldan og j>ví nær aldrei 

i 
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ber við að konan Iifi leingi, J)á er hún hefur legsig ef eigi 

er ráðin bót á J)ví, og hitt má fullyrða, að slíkt má 

eigi verða nema svo sje, að einúngis nokkur part- 

ur af leginu sje síginn niður i leggaungin, eins og 

áður er sagt. 

124da gr. 

Yfirsetukonan má einúngis gera J)að eitt að, J)á 

er svo stendur á, sem sagt hefur verið hjer að framan, 

að ýta leginu hægt og hægt upp eptir leggaungunum, 

og skal hún gjöra slikt að vörmu spori J)á er hún er 

orðin J>ess vísari, að konan hefur Iegsig, en hins vegar 

er sjálfsagt, að þegar skal gjöra lækni njósn um slíkt, 
í 

en J)ángað til hann kemur skal yfirsetukonan gera J>að 

eitt, er nú var sagt, og halda sliku fram, en með 

Jæssum hætti skal með fara: láta skal konuna liggja á 

bakið og skal hún hafa lágt undir herðunum, en hátt 

undir sitjandanum, en yfirsetukonan skal bera flot eða 

ósaltað smjör á höndina, og að J)ví búna skal hún 

kreysta fmgurna nokkuð eitt saman með J>eim hætti, 

að fíngurgómarnir allir liggi svo fast saman, sem verða 

má, og síðar skal hún leggja fíngurgómana á bólgu- 

nabbann á leginu, og með J>essum hætti liðkar hún alla 

höndina með bólgunabbanum fram undan fíngurgómunum 

npp eptir grindarholinu um Ieggaungin og legopið, og 

skal hún með hendinni fylgja miðlínu grindarinnar að 

svo miklu leyti verða má, og heldur hún með J)essum 

hætti áfram með höndina J)ángað til hún er búin að 

koma leginu fyrir eins og J)að á að liggja, en að svo 
II * 
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sje má ráða af ]E)ví, að hún má hræra höndina til og 

frá inni í leginu. J)á er svo er komið og yfirsetukon- 

unni hefur tekizt vel að koma leginu fyrir, skal hún 

gjæta J)ess? að draga eigi þegar höndina að sjer, heldur 

skal hún láta hana liggja kyrra J)ángað til legið er farið að 

kiprast saman um hana5 J>ví að öðrum kosti er hætt við? að 

legið komizt i sama horf, og áður var J)að* Vera má 

að auka megi samdrættina í leginu að nyju og stöðva 

blóðlátið, er fylgir legsiginu. og skal við hafa til J)essa 

meðöl J)au? er algeingust eru J)á er svo er ástatt, og 

skal siðar skyra nákvæmar frá slíku. ])egar er yfir- 

setukonan hægt og hægt er búin að draga höndina að 

sjer út úr leginu um hina ytri fæðíngarparta, skal hún 

binda kviðarbelti um konuna, og að J)\í búnu skal hún 

vandlega gjæta J>ess að láta konuna liggja með öllu 

hræringarlausa og banna henni harðlega að hreifa sig? 

fyrir J)á sök að opt má verða, að legið komizt að nvju í 

hið sama horf og konan fái blóðlát ef J)essa eigi er gjætt 

vandlega. 

J)áersvo teksttil, að annaðhvort öll legkakan eða 

og mestur hluti hennar er fastur við legið J)egar J)að 

sígur ofan i leggaungin eða út um hina ytri fæðíngar- 

parta, er bezt að koma henni aptur inn með leginu í 

hinar rjettu stellíngar og biða svo J)ess5 að hún losni 

af sjálfu sjer; en öðru máli er að gegna J)á er mestur 

hluti hennar er orðin laus við legið, áður enn konan 

ijekk legsigið, og eigi tekst með hægu móti að koma 

legkökunni með leginu i hinar eðlilegu skorður, mun 
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bezt fara þegar að ná henni með varúð? en reyna eigi til 

að koma henni inn aptur og bíða þess að hún losni af 

sjalfu sjer. 

Með f essum hætti, er nú gat eg um, má vera að 

takist að koma leginu fyrir í hinar fyrri og eðlilegu 

skorður J>ess J)á er yíirsetukonan |)egar reynir til jpess 

eptir að konan hefur feingið legsigið. En síðar eptir 

nokkurn tíma liðinn verða ýmsir örðugleikar á sliku 

með J)eim hætti, að eptir fáar stundir má vera, að því 

eigi verði komið við, eða að minnsta kosti eru öll líkindi 

tii, að hinar mestu torfærur verði á slíku. J)á er svo 

stendur á er með öllu auðsætt að vitja skal J)egar læknis, 

fyrir J)á sök, að vera má að hann með ýmsum ráðum 

megi ráða bót á þessu og koma öllu í samt lag. 

125ta gr. 

Vera má, að sprúngnr og rifnr komi npp í 
holdbrúna enda J>ótt fæðíngin sje með öllu eðlileg, og 

veldur {)á slíku jþað, að yfirsetukonan hefur annaðhvort 

alls ekki eða of linlega stutt á holdbrúna eins og áður 

er sagt, eða og henni hefur tekizt slíkt mjög svo 

óhönduglega; enn fremur orsakast slíkt afjþví, að konan 

iiggur mjög ókyrr í rúminu, eða og er holdbrúin venju 

fremur breið og lætur eigi undan eða tognar. J)á eru 

allajafna meiri líkindi til að slikt beri við, er fæðíngin 

er örðug og óeðlileg og {)á er hana ber að of snögg- 

lega eða of hastarlega, og stundum hefur borið við, jþá 

er fæðíngin kemur of snögglega að, að gat hefur komið 
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á holdbrúna, en burðurinn hefur komið í Ijós um það. 

En slíkt ber mjög svo sjaldan við, sem belur fer. 

Eru rifurnar eða sprúngurnar eigi stærri enn svo, 

að þær einúngis nái inn úr fremri barminum a hold- 

brúnni, gróa þær optast saman af sjálfu sjer og konunni ~t> 

er eingin hætta búin. En hins vegar eru rifurnar því 

háskalegri, sem f)ær eru stærri, og má vera, að f>ær 

stundum nái aptur að endagörninni og stundum er henni 

hætta búin, J)á er svo tekst til, að rifunar upp í 

holdbrúna ná aptur að endagörninni er mjög svo hætt 

við, að leggaungin sigi út um rifu jþessa og síðar legið 

sjálft; en f)á er rifurnar ná aptur í endagörnina og 

hún hefur skaddast, stendur það eigi úr f>ví í valdi 

konunnar að halda saurindunum , og má vera að alls 

ekki verði ráðin bót á sliku og þjáist hún f)á með 

þessum hætti allan jþann tíma, hún á eptir ólifað. 

J)á er rifurnar eigi eru mjög miklar mun yfir- 

setukonan ein duga til að koma slíku i samt lag aptur, 

en vjer viljum á þessum stað taka vara fyrir að reyna 

til að lækna rifur [)ær, er stórar eru, heldur skal hún 

Jegar láta sækja lækninn f)á svo stendur á, en yfir- 

setukonan skal þannig með fara: hún skal vandlega i 

gjæta alls hreinlætis og þess, að konan liggi á aðra- 

hvora hliðina og hún hreifi sig eigi mjög mikið, en 

haldi lærunum saman; á hinum fyrstu dögum eptir 

l'æðinguna skal smátt og smátt baða sárið eða rifuna 

með volgu urtaseyði eða mjólk, |)ángað til allur J)roti 

er horfin úr börmunum, og [)á svo er komið, skal 
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bora á J)á sárasmyrsli eða og leggja ljereptspjötlu yfir 

sárið og væta hana í olíu. Aður er sagt, að þegar 

skal læknis vitja þá er rifurnar eru mjög stórar. » 

III. pá cr hriðirnar cru með öllu óeðlilegar og 

taugaíeygjur eru pcim samfara. 

126ta gr. 

J)á segja menn, að hríðimar sjen með ðllu óeðli- 
legar, er samdrættirnir í leginu eigi syna sig á eðli- 

legan hátt og annaðhvort verður of skammt eða of 

stutt á milli jpeirra, og konan finnur hjer og hvar til 

j>eirra í öllu leginu, en eigi eins og eðlilegt er fyrst um 

legbotninn og svo j)aðan jafnt niður eptir öllu leginu. 

Stundum ber og við, að hríðirnar og samdrættirnir 

eru of ákafir á einum stað í Ieginu, og með j)eim 

hætti tálma j)eir eingaungu fæðingunni í stað j)ess að 

tlýta fyrir henni. 

Vera má, að jæsskonar samdrættir, er nú gat eg 

um, komi í legið á hverjum kafla fæðíngarinnar, sem er. 

Á hinum fyrstu köllum fæðíngarinnar sýna j)eir sig 

einkum með j>eim hætti, að óeðlilegar teygjur koma í 

legopið, og síðar sýnir og slikt sig í leghálsinum og 

hjer og hvar i öllu leginu; hríðirnar standa mjög stutta 

stund yfir og j)eim hættir allt í einu j)á svo er ástatt, 

j)ær eru og mjög svo j)jáningarfullar og eigi ílýta j>ær 

fæðingunni svo nokkru nemi; kviðurinn er allur útj>an- 

inn og viðkvæmur j)á er j)rist er á hann. 
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|)á er svo fer? að teygjurnar og hinir óeðli- 

legu samdrættir eru eingaungn í legopinu, þenst |>að 

einúngis lítið eitt út og er f>að hart fyrir og nokkuð 

þrútið og mjög viðkvæmt: J>að kiprast og stundum eigi 

all-lítið saman í stað J)ess að þenjast út meðan á hrið- 

unum stendur, Eru hinir óeðlilegu samdrættir ofar í 

leginu, til að mynda í leghálsinum eða legbolnum, þá 

kiprast legið saman á Jæssurn stað? en reyndar er eigi 

hægt að komast eptir, að svo sje með J)ví að ransaka 

konuna um leggaungin, en hins vegar lýsir sjer það 

stundum með þeim hætti að finna má til þess utan á 

kvið konunnar, en hún finnur J>á til mikillra sárinda í 

öllum kviðnum einkum rjett fyrir olán blöðrubeinið, og 

allur er hann viðkvæmur. Hríðirnar reyna mjög á 

konuna og hún þjáist mjög; J)á f>annig er ástatt miðar 

burðinum ekkert niður eptir grindarholinu enda J)ótt 

hinir óeðlilegu samdrættir einir tálmi fæðíngunni. 

Optast ber það reyndar við, að hinir óeðlilegu sam- 

drættir koma fyrst í legið eplir að barnið er komið í 

ljós, og sýnir slikt sig með hinum sama hætti, og áður 

er sagt, og tálmar slíkt þvi, að fylgjan komi í ljós. 

|)á er svo fer er einka örðugt að komast eptir, 

hvort þessir óeðlilegu samdrættir sjeu í leginu, sökum 

J)ess, að allur kviðurinn er orðinn mjög fiatneskjulegur 

eptir að burðurinn er kominn í ljós, en hins vegar má 

glöggt finna, að svo er J)á er J)ess gerist J)örf annara 

orsaka vegna að fara með alla höndina inn í legið t. a. m. 

). ‘ til að ná legkökunni lausri. Stundum ber við, að hinir 
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öðru megin, og er raeð öllu auðsætt, að legið skekkist 

allt f)á svo fer, en þess ber að gjæta að gera mun á 

þessari skekku og hinni skekkjunni á leginu, er orsakast 

af J)vi, að það liggur skakkt, og er áður skýrt fra J>essu. 

127da gr. 

Á þessum stað þykir eiga vel við að skýra frá, 

hvað því veldur optast, að hinir óeðlilegu samdrættir 

og teygjur koma í legið, og má j)á fyrst geta £ess, að 

hætt er við, að svo fari fyrir konum, sem eru mjög 

úngar og veikbyggðar og er opt eiga vanda fyrir teygjur í 

leginu og fleiri þessháttar veikindi; en optar veldur 

slíku: að skömmu áður hefur komið kuldi að konunni 

og hún feingið kvef, að henni hefur sinnast um of með 

einhverjum hætti, að burðurinn liggur skakkur, að leg- 

vatnið rennur of fljótt út, og enn j)að, að konan hefur 

verið könnuð of opt og óhönduglega um leggaungin; 

eins má j)ví við bæta, að opt veldur j)að óeðlilggum 

samdráttum í leginu j)á er sá tími er kominn, að fylgjan 

kemur í Ijós, að fæðínguna ber of snögglega að, og á 

j)etta sjer einkum stað j)á er svo stendur á, að legið 

er áður venju fremur útj)anið, til að mynda þá er leg- 

vatnið er of mikið, og eins ef konan hefur geingið 

með tvíbura. 

128da gr. 

Opt má vera, að bæði konunni og barninu sje 

mikil hætta búin j)á er hinir óeðlilegu samdrættir í 
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leginu sýna sig í fæðíngunni; konan má bíða tjón af 

sliku með Jeim hætti, að hún fær köldu og hiti og bólga 

og drep hleypur í legið, og má vera að úr því komi 

taugateygjur í allan likamann, en slíkt orsakast bein- 

línis af J)ví. að konan J)jáist mjög um lángan tima af 

áreynslunni, en hún er öll til ónýtis; en hins vegar má 

vera, að barninu sje lífsháski búinn, sökum J)ess, að 

legið kiprast svo fast saman um bolinn á J)vi, og einkum 

er hætt við5 að svo fari J)á er legið kiprast saman um 

naflastreinginn, J)ví með þeim hætti nær blóðið eigi að 
✓ r 

halda hinni eðlilegu rás sinni um hann. Aöðrum stað viljum 

vjer skýra nákvæmar frá með hverjum hætti samdrættir 

fessir og teygjur tálma því, að fylgjan komi í Ijós. 

129da gr. 

J)á er samdrættir þessir og teygjur í leginu eru 

mjög miklir5 má yfirsetukonan ein eigi ráða bót á 

slíku, og ber J)ví með öllu nauðsyn til að læknis sje 

J)egar vitjað, J)ví hann einn Jekkir Jau meðöl er við 

Jví eiga og getur sagt, hvernig með skal fara til að 

koma öllu í samt lag. En opt má vera, að yfirsetu- 

konan ein dugi til að hjálpa konunni og lina þjáníng 

hennar Já er samdrættirnir og teygjurnar í leginu eigi 

eru mjög miklir, og skal hún eingaungu við hafa til 

Jessa meðöl Jau, er venjulega eru höfð til að stöðva 

teygjur með, og henni eru kunnug, en J)ó skal hún 

við hafa alla varúð7 og gjæta J)ess, að konunni sje tekið 

fyrst blóð ef hún er mjög blóðrík. Með meðölum Jeim, 
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er við eiga í þessu tilíelli, og er yíirsetukonan má gefa 

konunni inn, má telja kamfórudropa og Hoffmanns- 

dropa, og skal gefa konunni inn tuttugu dropa af kam- 

fórudropunum eða af Iloffmannsdropunum, og láta hana 

um leið drekka heitt seyði af kamillugrasi; utan á 

kviðinn skal yíirsetukonan bera kamfóruolíu og núa henni 

inn í hann, en leggja volga liereptspjötlu yíir blöðrubeinið 

og væta hana iolíu; opt kemur sjer vel að setja konunni 

stólpipu og skal hafa eintómt seyði af kamillugrasi í 

henni, og enn koma með spröitunni volgri oliu inn i 

leggaungin. Konan skal liggja í riiminu án J)ess að 

hræra sig mikið, en vera vel hulin öll af yfirdýnunni. 

og vera má, að hún svitni J)á svo er með farið, og tekst 

J)á vel til, en yfirselukonan skal gjæta f)ess að kanna 

eigi konuna um leggaungin optar enn brýn nauðsyn 

ber til J)ess* Takist eigi með Jtessum hætti að lina 

þjáning konunnar eptir nokkurn tima liðinn skal yfir- 

setukonaneigi skjóta því leingur á frest að látasækja lækni. 

ANNAR KAPITULI 

skýrir frá missmíðnnnm á hinnm mjúka fæðíngarveg 
og á hinum kringnm liggjandi pörtnm i 

grindarholinn. 

• 130sta gr. 

Opt bcr við, að missmíði nokkur eru á hinnm 
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mjúka fœðíngarveg, en svo má nefna legopið, leg- 

gaungin og hina ytri fæðíngarparta, og á hinum kríngnm- 
liggjandi pörtnm í grindarholinu, og má f>að verða 

með mörgum hætti, en slikt tálmar f>ví, að fæðíngin 

megi verða eðlileg, og skal yfirsetukonan kynna sjer 

þetta til hlítar, en þó má vera, að eigi standi allajafna í 

valdi hennar að ráða bót á slíku. I [>ví skyni skal 

yfirsetukonan setja á sig það? er [)egar mun sagt verða. 

1. Hjer að fram höfum vjer skýrt frá, hvernig það 

má verða, að hili og bólga og drep lileypur í legopið, að 

tcygjur koma í það, að það kiprast saman^ og að barmar 

fess fœrast niðureptir leggaungunum og stundum útum 

hina ytri fæðingarparta, en á þessum stað viljum vjer 

bæta J)ví við og skýra frá, með hverjum hætti [)að má 

verða, að barmar legopsins verða harðir fyrir og togna 

eigi [)á er höfuðið ber að? en sigg og hnútar eru hjer 

og hvar í [)eim og [)eir loða fast saman með öllu* 

Einna minnst tálmar slikt fæðíngunni, [)ó barmar 

legopsins sjeu Iiarðir viðkomu og togni eigi? j)ví [)á svo 

stendur á eru [>eir eigi mjög viðkvæmir en fastir fyrir 

og togna eða vikka út með öllu í fæðíngunni með 

tímanum, en auðsætt er að slíkt verður seinna, enn 

annars mundi [)að verða fá er allt fer skipulega* 

Opt ber við að konur, sem komnar eru á elra aldur 

og eiga barn í fyrsta sinn, eiga vanda fyrir [)etta? og togna 

[)á svo stendur á og miklu siður leggaungin og hinir 

ytri fæðíngarpartar. En optast fer svo? að náttúran 

ein hjálpar sjer og togna [)á allir partar þessir eða 
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víkka út smátt og smátt, en konunni er eingin hætta 

búin, og eigi hefur slíkt önnur áhrif á fæðínguna, enn 

að hún verður lángvinnari, enn annars mundi hún verða, 

en yfirsetukonan skal einúngis {)að eitt að gera að sjá 

svo um, að konan hafi fullkomið næði og telja svo um 

fyrir henni, að eigi komi óf)ol að henni, og vera má 

að stundum komi sjer vel að láta volga olíu renna úr 

spröitunni inn í leggaungin* 

En meiri hætta er konunni búin J)á er barmar 

legopsins eru mjög harðir viðkomu og sigg og hnútcir 

eru hjer og hvar í þeim; stundum veldur slíku J)að? að 

konan um lángan tíma hefur átt vnnda fyrir allskonar 

veikindi í leginu eða og kemur sigg í barmana á leg- 

opinu sökum J)ess, að konan hefur áður komið hart 

niður, en rifnað hefur upp í J)á. J)á er J)annig tekst 

til, er opt hætt við, að fæðíngin takist miður, sökum 

J)ess að vera má, að barmar legopsins rifni ef hriðirnar 

eru mjög ákafar, en J)eir J)oIa einga hastarlega teygju, 

og J)á svo er ástatt fer bezt að læknis sje J)egar vitjað, 

en J)ó viljum vjer ráða yfirsetukonunni til að láta volga 

olíu renna úr spröitunni inn í leggaungin, eins og gert 

var í fyrra skiptið. 

Til hins sama viljum vjer og ráða J)á er svo 

stendur á, að barmar legopsins loða fast saman^ en 

slíkt má verða með J)eim hætti, að slím nokkurt eða 

einskonar trefjavefur sezt fyrir legopið og heldur börm- 

um J)ess fóstum saman. Sjaldan ber yíö, að Jnannig 

takist til, en vera má að einka örðugt sje með vissu að 
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hitta legopið og finna hvar það liggur, og vera má að 

stundum verði alls ekki fundið til þess J)á er J)\í hallar 

mjög mikið aptur á bak í grindarholinu, og J)á svo 

stendur á? er |>að til að finna eins og lægð nokkur, en 

hún lítil, á leghálsinum, og er J>ví hætt við að yfir- 

tetukonan fari með öllu á mis við J>að. J)á er J)annig 

fer tekst hríðunum fyrst seint og síðar að vikka leg- 

opið út , en vjer höfum reynsluna fyrir oss um J>að, 

að optast tekst J)ó J)eim einum að víkka legopið út, 

og vcrður J)á öll fæðíngin úr J>ví að mestu eða öllu 

leyti eðlileg. Loði barmar legopsins svo fast saman, 

að hríðunum eigi takist, að ná J>eim í sundur, J>á er 

hætt við, að legið rifni J)á og J)egar, sökum J)ess að 

öllu hríðaaflinu lendir á legopinu, og J)á viljum vjer 

ráða til að sækja lækni, hið bráðasta. 

131sta gr. 

2* Missmíði á legganngiiimm. Með missmiðum 

J>essum má einkum telja, að opt ber við, að leggaungin 

eru of praung og tálmar slikt fæðíngunni. Með 

mörgum hætti verða leggaungin of J>raung, og má vera, 

að J>au sjeu svo gerð af náttúrunni eða og valda J>ví 

fyrri veikindi í J>eim, eða konan hefur áður komið hart 

niður, og koma J)á hnútar og sigg í J)au, og vera má, 

að stundum grói hjer og hvar saman hinar innri 

hliðar J)eirra. 

Enn má J)ví við bæta, að opta koma bólguhcllur 

og proti hjer og hvar í leggaungin, og má slíkt verða 

l 
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með mörgum hætti, en þannig verða þau mjórri á 

þessum stöðum, og tálmar slíkt fæðíngunni. Síður er 

hætt við, að hinir svo nefndu œðahnútar tálmi fæðíng- 

unni? en vera má? að J)eir yfist upp og úr Jeim blæði 

meðan á fæðíngunni stendur. Opt er J)að, að konan 

hefur æðahnútana i leggaungunum {)á er þeir eru á 

fótum hennar og hinum ytri fæðingarpörtum, og syna 

þeir sig með þeim hætti, að hjer og hvar J)jóta upp 

rauðleitir nabbar á hinum innri hliðum á Ieggaungunum; 

stundum eru þeir margir saman, en stundum einn og 

einn, og sjaldan eru þeir mjög stórir. Optast tekst svo 

til, að höfuð burðarins kemst án tálmunar um leg- 

gaungin fyrir æðahnútum þessum, en stundum ber við, 

að J)eir sprýnga um leið, og rennur þá all-mikið blóð 

annaðhvort útúr leggaungunum, eða og kemur fað eigi í 

ljós, en rennur allt á bak við hliðina á leggaungunum 

og safnast allt fyrir i hinum ytri fæðíngarpörtum, er 

verða blárauðir útlits, og bólga hleypur í J)á og konan 

hefur varla viðjoh J)á er svo tekst til, er Jað 

skylda yfirsetukonunnar að láta Jegar sækja lækni eins 

og Já er önnur mikil missmíði eru á leggaungunnm; 

en hún skal þá að svo miklu leyti í hennar valdi 

stendur reyna til að stöðva blóðrásina úr leggaungunum, 

J)á er hún verður hennar vör, með Jeim hætti, er nú gat eg 

um, Jángað til læknirinn kemur, og skal hún Jannig með 

fara: hún skal annaðhvort með fingurgómunurn eða með 

saman vafðri Ijereptspjötlu, er væta skal í ediki, reyna 

til að halda fyrir Jar er blóðið rennur úr æðahnútinum 
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og stöðva J>að með J>essum hætti. En ef hún einhverra 

orsaka vegna eigi getur hitt beint á sárið, J>ar er blóðið 

rennur út? skal hún |>egar troða upp í öll leggaungin, 

og viljum vjer síðar skýra frá, hvernig með skal fara 

|>á er svo stendur á. 

Enn ber J>ess að geta, að vera má að konan fái 

leggángasig að sínu leyti eins og Iegsig meðan á fæð- 

ingunni stendur, og verður slíkt með |>eim hætti, að 

nokkur partur feirra, optast fremri hliðin, fylgir með 

höfðinu á burðinum út í millum blygðunarbarmanna, og 

má vera, að slíkt tálmi j)ví, að höfuðið komizt i Ijós, 

fyr enn seint og siðar, og hins vegar er leggaungunum 

og opt hætta búin J>á er svo tekst til. |)á er svo 

fer skal konan liggja í rúminu meðan á fæðíng- 

unni stendur, og að svo miklu leyti hún getur að gert, 

skal hún eigi reyna til að ílýta fæðíngunni J)á er hrið- 

irnar koma að henni, J>ví slikt má koma að miklu 

ógagni; J)á er höfuð burðarins er komið næstum J>vi 

niður að hinu neðra opi grindarinnar, skal yfirsetukonan 

með tveim fingrum ýta J>eim partinum af leggaungunum, 

sem sigið hefur út, inn á milli blygðunarbarmanna 

meðan á hríðunum stendur; en J>egar er fæðingunni er 

lokið skal koma leggaungunum aptur í hinar eðlilegu 

skorður og halda J>eim í J>eim með mjúkum njarðar- 

vetti, og skal láta hann liggja eptir inni í leggaungunum. 

Stundum ber við, að leggaungin komast aptur í samt 

lag J>egar eptir fæðínguna, og J)arf J>á eigi að skipta 

sjer meir af J>eim. 
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182 ur gr. 

3. Likt og skýrt var frá hjer að framan um 

leggaungin, má og vera að hinir ytri fæðíngarpartar 
sjeu of praungvir) og má slíku valda f>að.»að f>eir eru 

svo gerðir af náttúrunni, eða og hefur áður hiti og 

bólga hlaupið í J)á og sár komið á f>á? eða blygðunar- 

barmarnir eru hjer og hvar grónir saman5 og tálmar 

slíkt fæðíngunni. 

Vera má, aðproii og bólga i blygðunarbörmunum, 

er kemur með ýmsum hætti í J)á, tálmi að nokkru leyti 

fæðíngunni, og enn má og telja œðahnúlana, er opt 

koma á blygðunarbarmana, og er hælt við, að J>eir sprýngi 

i fæðíngunni Iíkt og í leggaungunum. 

Enn má J>ví við bæta, að optar tálmar J>að J>ví 

að höfuð burðarins komi í Ijós, að holdbrúin er venju 

fremur breið og pykh og tognar eigi eða lœtur undan 

J>á er höfuð burðarins Jmslir á hana að innanverðu, en 

J)á er svo stendur á er opt hætt við, að holdbrúin 

skaddist J)á er hríðirnar eru mjög harðar og ákafar. 

Missmíði f)au, er nú hefur verið skýrt frá um 

stund, eru J>vi nær ö!I J)ess eðlis, að náttúran ein má 

koma öllu í samt lag aptur, og einka sjaldan tálma 

missmíði J)essi svo fæðíngunni, að sækja J)urfi lækni til 

að ná burðinum. J)á er J)annig stendur á skal yfir- 

setukonan gjæta J)ess eins að bera olíu á hina J)rútnu 

fæðíngarparta eða oít baða J)á með urtaseyði, og J)á er 

höfuð burðarins nálgast holdbrúna skal með vanið styðja 

hendinni utan á hana. En á fæssum stað viljum vjer 
12 
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taka yfirsetukonunni vara fyrir að reyna til að J)enja 

út fæðíngarpartana með fingrunum eða Jrísta fremri 

barminum á holdbrúnni aptur fyrir höfuðið á burðinum, 

fyrir j)á sök, að vera má að slikt eigi einúngis komi að 

neinu haldi, heldur komi ]>að að íllu einu og fæðíngar- 

partarnar skaddist á konunni. Ef svo ber undir, að einn 

af æðahnútunum spryngur og hann tekur til að blæða 

mjög mikið, skal yfirsetukonan með áður sögðum hætti 

reyna til að stöðva blóðrásina þángað til læknirinn kemur. 

133ia gr* 

4. ffleð hinnm kríngumliggjandi portnm í grind- 

arholinu? sem mega tálma fæðingunni, má telja hland- 

blöðruna og endagörnina. 

J)á er svo stendur á, að hlandblaðran er full og 

útj>anin af f>vaginu, tálmar hún ein opt fæðingunni, 

fyrir J)á sök, að svo má takast til, að höfuð burðarins 

á leiðinni um grindarholið f>risti svo að hinum neðra 

hluta hlandblöðrunnar, að ])ess sje alls einginn kostur, 

að konan megi hægja sjer til kviðarins, og vegna þessa 

er |)að svo mikils áríðandi að gjæta þess að láta konuna 

hægja sjer til kviðarins J)egar í byrjun fæðíngarinnar, 

J)ví vera má, að slíku eigi verði komið við siðar, eins 

og nú var sagt. Finna má til hlandblöðrunnar fyrir 

ofan blöðrubeinið, og er hún mjög svo útþanin og að 

lögun eins og hnöttur, en hægt er að aðgreina hana 

frá leginu’, er og kiprast saman i kviðnum, J)ví J)að er 

miklu fastara og þristnara fyrir, enn hún. — J)á er svo 
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íekst til, er nú var sagt, hefur slikt f>au áhrif á fæð- 

ínguna, að hríðirnar eru jbjáningarmiklar, óeðlilegar og 

magnlitlar; fari J)essu fram um Iángan tíma má vera, 

að svo takist til, að hiti og bólga hlaupi í hlandblöðruna, 

og að síðustu kemur f)á kolbrandur í hana eða hun 

rifnar í sundur, og er f)á konunni opt dauðinn vís, eða 

að minnsta kosti fer svo, að hún eigi úr j)ví má halda 

þvaginu með sjer, og eigi verður við slíku gert. 

Sökum þess, er nú var sagt, skal yfirsetukonan 

vandlega gjæta þess að láta konuna hægja sjer til kvið- 

arins [)egar í byrjun fæðíngarinnar; en takist svo til, að 

hún eigi hefur gjætt J)essa, og fæðíngunni er svo lángt- 

komið, að höfuð burðarins j)reyngir að hlandblöðrunni 

svo konan má eigi hægja sjer til kviðarins, má vera 

að stundum dugi það eitt að lypta með einum fíngri 

höfðinu á burðinum frá röndinni á blöðrubeininu. Tak~ 

ist þetta eigi, skal tæma hlandblöðruna með silfur- 

pipunni, en vera má að svo margar torfærur verði á 

slíku, að læknis aðstoðar við [)urfi til þessa. 

Til jpess að koma silfurpípunni við, er með öllu 

nauðsynlegt, að konan liggi á bakið og hafi hátt undir 

sitjandanum og skal hún halda lærunum nokkuð i sundur. 

Yfirsetukonan skal skilja að blygðunarbarmana með tveim 

fingrum á vinstri hendinni, og leita með jpeim að blöðru- 

pipuopinu rjett fyrir neðan sepann, og má hún jþekkja 

[)að á barminum, er liggur umhverfis f)að. Á þessum 

stað nemur hún staðar með vísifingrinum, en með 

hægri hendinni tekur hún um silfurpipuna og heldur á 
12’ 
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henni eins og penna, og ytir henni síðan hægt og 

hægt inn og lætur hana fylgja vísifíngrinum á vinstri 

hendinni allt inn í blöðrupipuopið, en jþess ber að gjæta, 

að silfurpipan sje áður gjörð volg og hún sje mökuð í- 

fitu nokkurri. Að svo búnu skal hún liðka júpuna upp 

eptir blöðrupipunni allt inn í hlandblöðruna, og rennur 

siðan þvagið út um hana. En vfirsetukonan skal alla- 

jafna gjæta þess, að liðka silfurpipuna hægt upp eptir 

blöðrupipunni og varast að beita alli til þessa, J)ví að 

öðrum kosti er konunni opt mikil hætta búin. J)á er 

svo stendur á, að yfirsetukonunni eigi tekst að liðka 

silfurpipuna hægt og hægt upp eptir blöðrupipunni, 

mun bezt fara, að hún hætti J>egar tilrauninni og láti 

vitja læknis. Hið sama er og að segja f)á er svo stend- 

ur á, að yfirsetukonan finnur til steins í hlandblöðrunni 

eða blöðrupipunni um leið og hún kannar konuna um 

leggaungin, og má vera, að slíkt eigi einúngis tálmi 

J)vi, að konan megi hægja sjer til kviðarins, og eins fæðing- 

unni með ymsum hætti, en hins vegar er og hætt við, að 

hann valdi því, að hlandblaðran skaddast, ef eigi er 

sjeð svo um, að annaðhvort sje honum ytt inn í hana 

eða náð út, áður enn höfuðið færist leingra niður eptir 

grindarholinu. Mjög sjaldan ber þetta við. 

Aður er skýrt frá, að einka áríðandi er að kon- 

unni sje sett stólpipa þegar i byrjun fæðíngarinnar svo 

verkir þeir úr görnunum, er áður er sagt, eigi tálmi 

hriðunum. En ef J)ess er eigi gjætt má og vera, að 

tjón nokkurt hljótist af sliku með öðrum hætti, og má 
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til þess telja, að opt ber við, að svo mikil sáurindi eru 

í endagörninni, að slíkt eitt tálmar jþví að nokkru leyti, 

að höfuð burðarins færist eðlilega niður eptir grindar- 

holinu. ])að er f>ví mjög svo aríðandi, að yfirsetu- 

konan setji konunni stólpipu eigi einúngis í byrjun 

fæðíngarinnar, heldurskal hún ogsíðar gjöra J>að að nýju, 

f)á er fæðíngin stendur leingi yfir, og sjá svo um með 

jpessum hætti, að aldrei safnist of mikil saurindi fyrir 

í endagörninnu * - 

^RIÐJI KAPÍTULI 

nm missmíði á grmdinni. 

134(ía gr. 

Kalla má, að missmíði sjeu á grindinni, hvað lílið 

sem ber út af hinni eðlilegu lögun og byggíng hennar, 

er með einhverjum hætti tálmar fæðíngunni eða að 

minnsta kosti kemur því til leiðar, að hún eigi má verða 

með öllu eðlileg. Missmíði þessi eru stundum i j)ví 

fólgin, að grindin er eigi jafnrúmgóð eða jafnvíð og 

hún á að vera, stundum eru og missmíði nokkur á 

lögun hennar, en J) ess ber að geta, að lögunin, |)á hún eigi 

er eins og hún á að vera, tálmar fæðíngunni einúngis með 

])eim hætti, að víddir grindarinnar, er áður er skýrt frá, 

verða skakkar eða eigi jafnstórar, og j)ær eiga að vera 

þá er allt fer eðlilega. Af þessu leiðir þá að skipta 
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má öllum grindum, sem missmíði nokkur eru á, í 

þrjá flokka, og eru |)að: I of víðar grindir, IL o/ 

praungvcir grindir, og III. skakkar eða ílla lagaðar 

grindir. 

185ta gr. 

I. Annaðhvort er það, að grindin eröllofvíS eða 

og er hún of VÍð einúngis á sumum stöðum. En f)á 
er svo stendur á, sem nú síðast gat eg um, tálmar 

slíkt f)ví nær ekkert fæðíngunni, en |)á er grindin er 

öll of við, ber opt við, að burðurinn kemur í Ijós of 

snögglega J)á er hríðirnar eru mjög ákafar framan af 

fæðingunni efeigi tekst svo heppilega til, að það lálmar, 

að hann er venju fremur fyrirferðarmikill; og J)á er 

svo stendur á, sem nú var sagt, er og opt hætt við, 

að bonan fái legsig, og optar ber J)að við, að nafla- 

streingurinn og aðrir partar, er áfastir eru við burðinn, 

detla út um leið og höfðinu skýtur út. 

J)á er svo er, að grindin er öll of við, mun 

mega fullyrða, að hún er svo gjörð af höndum 

náttúrunnar, og mörg eru þess dæmi, að grindin er 

of við eigi einúngis á konum, sem eru mjög stórar, 

heldur og á meðalkvennmönnum. Eigi er torvelt að 

komast eptir að grindin er of við þá er konan er könn- 

uð, og imynda má sjer |>egar, að svo sje, J)á er legið 

liggur nokkuð lángt niður í grindarholinu áður enn 

fæðíngin er byrjuð; og J)á er konan hefur átt vanda 

fyrir áður að fæða snögglega, eru og allar líkur til f>ess, 
_ • 

að grindin sje of víð. J)á er þannig er ástatt skal 
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yfirsetukonan gjæta jpess eins að láta konuna leggjast í 

rúmið {)egar í byrjun fæðíngarinnar, og ráða henn! frá 

að reyna til að flýta fæðíngunni með ófarfa áreynslu 

meðan á hriðunum stendur, og má vera, að með f>ess- 

um hætti takist að tálma J)ví, að tjón hljótist af hinni 

snöggu fæöing. Enda f)ótt fæðíngin sje vel afstaðin 

og konan sje alheil staðin upp af sænginni, skal hún 

f)ó við hafa alla varúð, J)ví að öðrum kosti er hætt við, 

að hún fái legsig, sökum þess, að hún annaðhvort hefur 

farið of íljótt á fætur eða hún hefur hreift sig of mikið 

eða reynt á sig og verið of mikið á stjái. 

136ta gr. 

II. Enn meir tálmar fæðíngunni J)á er svo stendur 

á, að grindin er of fjraung, hvort heldur sem svo er, 

að hún er öll of þraung, eða hún er f)að einúngis á 

sumum stöðum og missmíði nokkur eru á lögun og 

byggíng hennar, en J)ó er eigi allajafna sagt að svo sje. 

Vera má, að grindin sje öll of jpraung, en jafn- 

|)raung á alla vegu, og verða f>á stundum alls eingin 

missmíði á lögun grindarinnar, en hún er einúngis eigi 

jafnrúmleg, og hún á að vera. J)ess eru og dæmi, að 

einúngis nokkur partur af grindinni er of þraungur, 

með [)eim hætti, er nú var sagt, t. a. m. hið efra og 

neðra.op grindarinnar. En optar má sjá [)ess dæmi, 

að grindin er of fraung á einn veginn og optast er f)á 

svo stenður á einúngis nokkur partur af henni þreyngri 

með [)essum hætti. Sliku valda missmíði notkur, sem 

I 

* 
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eru á grindinni, stundum á einum stað, en stundum 

víðar. Missmíði J)au? er verða einúngis á nokkrum 

pörtum af grindinni, eru jþessi: 

a) i kinu stóra grindarholi lýsa missmíði þessi sjer 

ineð J>eim hætti, að of skammt verður á milli mjaðm- 

arspaðanna, eða og gánga þeir eigi jafnlángt upp og 

þeir eru skakkir á einhvern veginn, en af slíku leiðir 

aptur, að legið liggur skakkt í grindarholinu, annað- 

hvort til hliðanna eða fram á við, J)á er konan verður 

barnshafandi, og má vera að slíkt tálmi fæðíngunni 

þegar að því kemur; 

b) i efra opinu á litla grindarhclinu verður 

grindin of J)raung með |)eim hætti, að búngan á spjald- 

inu geingur of lángt fram í grindarholið, eða og er 

blöðrubeinið of ílatt og þannig verður grindin þreyngri 

á þykktina; vera má, að nárabeinin eða hinn neðri hluti 

mjaðmarspaðanna liggi of nferri hvort öðru eða svo 

sem sveigist inn á við, eða og eru hin íbjúgu vik grind- 

arinnar of mjó eða of þraung, og verður J)á svo stendur 

á grindin of J)raung að nokkru leyti um víddina um 

þvert, og á hinn bóginn að sínu leyti eins um viadina 

á ská til beggja hliða; 

c) í sjálfu holinu eða um miðbikið verður grind- 

in of jþraung um víddina á jþykktina með J>eim hætti, 

að blöðrubeinið er of flatt eða lítil sem eingin bugða 

verður á spjaldinu, en víddin um J)vert verður of J)raung 

með J>eim hætti, að nibburnar á setubeinunum beygjast 

of mikið inn á við; 
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d) i hinu neðra opi grindarinnar verður víddin 

á J)ykktina of |>raung með J>eim hætti, að neðri endinn 

á spjaldinu geingur of lángt inn að í grindarholinu, eða 

og er hins vegar J)ví um að kenna, að typpið eigi er 

eins sveigjanlegt, og það á að sjer; eins má vera, að 

krókarnir á setubeinunum liggi hvor of nærri öðrum, 

og verður J)á grindin of þraung um viddina um þvert; 

enn má geta þess að vera má, að boginn undir blöðru- 

beininu sje of lítill eða of jbraungur, svo hnakkinn á 

burðinum eigi komizt fyrir í honum J)á er hann ýtist 

upp á við um leið og hinum parti höfuðsins skýtur fyrir 

fremri barminn á holdbrúnni, en J)á svo stendur á er 

opt hætt við, að hún skaddist meir eða minna; en hins 

vegar má og.vera, að boginn undir blöðrubeininu sje of 

stór, og verður J)á allt hið neðra op grindarinnar J)eim 

mun víðara, en J)á svo tekst til er opt hætt við, að 

höfðinu á burðinum skjóti of sriögglega út um hina ytri 

fæðíngarparta, en J)á er J)essi missmíði eru á grind- 

inni má og segja að hún sje of víð* 

Missmíði J)au á grindinni, er nú voru talin, eru 

öll J)ess eðlis, að J>au eru einúngis á tilteknum stöðum 

i henni, en hjer má og J)ví viðbæta, að stundum ber 

við, J)ó sjaldan sje, að hjer og livar finnast beinhnútar 

og búngur út úr grindarbeinunum á innri hliðinni, og 

tálmar slíkt eigi all-litið fæðingunni. 
* 

137da gr. 

111. í)á er svo stendur á, að eigi eru einúngis J)au 
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missmíði á grindinni, að hún er of þraung, heldur og 

eru hins vegar beinin skökk eða undin og liggja eigi 

eðlilega, má segja, að grindin sje ílla lögnð og skökk, 
og ímyndi má sjer, að grindinni sje skipt í tvo parta 

eptir miðjunni á þykktina, en lögunin verður eigi hin 

sama á báðum helmíngunum, og eigi eru jþeir heldur 

jafnstórir. Sökum þessa, er nu var sagt, verður það 

skiljanlegt, að ein kona kemur stundum harðar niður, 

enn stundum. En betur fer, að sjaldan ber við, að 

grindirnar eru mjög skakkar og ílla lagaðar, ]j)ví slíkt 

veldur því, að fæðíngin verður allajafna meir eða minna 

óeðlileg eptir þ\í sem á stendur. 

138da gr* 

J)að er eitt af tvennu, er optast veldur því, að 

grindirnar eru skakkar og í alla staði ílla lagaðar, að 

annaðhvort hefur konan fæzt svo, eða og valda veikindi 

og sjúkdómar skekkjunni, og er J>að optar, að svo er; 

einkum má telja til J>ess liina svo nefndu ensku sýki, 

er veldur skekkjunni, er þegar á únga aldri kemur f>ví 

til leiðar, að eigi einúngis beinin í grindinni bogna og 

færast xir skorðum, heldur bogna og beinin hjer og 

hvar í líkamanum og skekkjast. Vera má og að aldraðar 

konur fái sjúkdóm eða veikindi nokkur í grindarbein- 

unum, er Iikist hinni ensku sýki, og á þetta sjer eink- 
% i 

um stað hjá þeim konum, er átt hafa barn einusinni 

eða optar; en f>ess ber að geta, að mjög sjaldan ber 

slíkt við. En sökum jþess, er nú gat eg um, má vera 
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að konur, sem áður hafa alið barn og J)á a!lt farið 

skipulega, síðar komi hart niður og fæðíngin verði i 

alla staði óeðlileg* 

Að lokum viljum vjer geta f>ess? að vera má að 

eigi all-lillir hnútar og ójöfnur komi á grindarbeinin 

eptir beinbrot í henni, og verður f)á grindin að því 

skapi hreyngri. . 

. 138da gr. 

Auðsætt er, að mjög svo er áríðandi, að komast 

eptir, hvort grindin er of þraung eða hún er ílla löguð, 

en vera má, að eigi veiti með öllu hægt að komast 

nákvæmlega eptir slíku, allra-sizt J)á svo er ástatt, að 

missmiði jáessi eigi eru mjög mikil,' eða J)á er grindin 

öll er hjerumbil jafnj)raung á alla vegu og Iögun hennar 

er með öllu eðlileg. Stundum má vera, að líklegt J>yki 

á undan fæðíngunni, að missmíði nokkur sjeu á grind- 

inni, til að mynda J)á er maður veit, að konan hefur 

áður haft hina ensku sýki, og merki J)ess lýsa sjer hjer 

og hvar á Iíkamanum. Merki J)ess, að konan hafi haft 

hina ensku sýki, lýsa sjer með J)eim hætti: að höíuðið 

er stórt, en bolurinn er veikbyggður að sjá; gaungu- 

lagið er hvikult og hún reigist á bak aptur; hún er 

framsett mjög og kviðsígin; óeðlilegar bugður verða á 

hryggnum hjer og hvar og á hrjóstinu; mjaðmarspað- 

arnir gánga eigi jafnlángt upp, og lærleggirnir og fót- 

leggirnir eru mjög svo bognir. J)ó hljótum vjer að geta 

J)ess á Jæssurn stað að vera má, að konan sje mjög svo 

skökk og bjöguð án J)ess J)ó að grindin sje skökk og 
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llla löguð eða ofjraung, og fyrir [)á sök sýna merki f)au, 

er nú voru talin, eigi an’nað, enn J)að, að likur eru fyrir 

þvi, að grindin sje ílla löguð, en aldrei má með full- 

kominni vissu komast eptir slíku af merkjum jþess- 

um einum. 

I fæðíngunni má ímynda sjer, að grindin sje of 

þraung þá er höfðinu á burðinum miðar lítið niður 

eptir grindarholinu eða f)að kemst alls ekki niður í J)að, 

enda f)ótt hríðirnar sjeu ákafar og höfuð burðarins 

hafi eðlilega stærð. Hið sama er og að segja um 

það, að f)á eru likindi til að grindin sje of þraung, er 

höfuðið reyndar kemst Htið eitt niður i efra op grindar- 

innar meðan á hríðunum stendur, en dregst f)egar 

aptur upp úr f>vi f)á er f>eim hættír; reyndar tekst 

hríðunum um siðir f)á er f)ær eru harðar og koma opt 

að að f)reyngja höfðinu niður eptir grindarholinu. en 

f)að verður með f>eim hætti, að höfuðbeinin hljóta að 

gánga mikið á missvíxl og koma f)á og stórir fæðíng- 

arsveppir á f>au, en þetta allt lýsir f)ví, að grindin sje 

f>raung, og að f)vi leyti má ráða af f>essu, að svo sje, 

þegar í byrjun fæðíngarinnar* 

Eigi verður með fullkominni vissu komizt eptir, 

að missmiði sjeu á grindinni með öðrum hætti, enn 

f>eim að kanna hana, og má slikt verða að nokkru 

leyti með f>ví að fara höndum um kvið konunnar að 

utanverðu, og hins vegar með [)vi að kanna grindina 

um leggaungin. J)ó má vera, að eigi takist með f>ess- 

um hætti að komast eptir litlum missmíðum á grind- 
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inni, og hitt er víst, að vfirsetukonan f>arf að hafa 

mikla reynslu og æfing, svo henni eigi skjátlist í fess- 

ari grein. 

J)á er yfirsetukonan fer höndum um kvið kon- 

unnar að utanverðu, skal hún til að mynda komast 

eptir, hvort blöðrubeinið er venju fremur flatneskjulegt • 

eða framstandandi, og enn fremur skal hún taka eptir, 

hvort búngan á spjaldinu muni gánga lángt fram í 

grindarholið , og má slíkt ráða af fví, að þá verður 

lægð mikil inn í spjaldhrygginn á þessum stað, og eins 

hvort mjaðmarspaðarnir gángi jafnlángt upp beggja 

megin og hvort eðlilega lángt sje á milli þeirra á 

þverveginn, hvort spjaldið er venju fremur bogið eða 

flatneskjulegt, og hvort krókarnir á setubeinunum eigi 

liggi of nærri livor öðrum. 

|)á er yfirsetukonan kannar konuna um leggaung- 

in5 skal hún fara með fíngurinn innan um allt grind- 

arholið, og taka eptir5 hvort nokkur missmiði verða 

fyrir henni, og hvort lögun þess eigi er með öllu eðlileg. 

Með þessum hætti má hún komast eptir, hvort fram- 

standanði nibbur eða búngur og ójöfnur eru innan i 

grindarholinu, eða og hvort grindin sjálf er of þraung 

á sumum stöðum, og f>ess ber aö geta, að optast er 

viddin á þykktina í efra opi grindarinnar of fraung J)á 

svo stendur á að talsverð missmiði eru annars vegar á 

grindinni, og skal yfirsetukonan J)ví taka vandlega eptir 

grindinni á þessum stað* Eigi verður ransókn þessari 

komið við svo dugi, f)á er höfuðið á burðinum er komið 
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niður í grindarbolið. Fullkomin vissa er fyrir f)ví5 að 

víddin á þykktina í efra opi grindarinnar sje oí J)raung, 

þá er ná má með fíngrinum búngunni á spjaldinu, fyrir 

f)á sök að ónáandi er til hennar j)á er grindin er með 

öllu rjett mynduð og lytalaus. 

140613 gr. 

Með öllu er auðsætt, að áhrif þan, er preyngsli 

hjer og hvar i grindinni hafa á fœðínguna ? fara að 

mestu leyli eptir J)ví, hve mikil J>au eru, en hins 

vegar fer J)ó slíkt að nokkru leyti eptir því, með hverj- 

um hætti hríðirnar syna sig, og-eins eptir stærð og 
« 

lögun höfuðsins á burðinum og hve fast eða hart það 

er fyrir. J)á er freyngslin í grindinni eigi eru mjög 

mikil, mun opt svo fara, að náttúran ein megi hjálpa 

sjer, en þó er þess eigi að dyljast 9 að allajafna verður 

fæðíngin örðug og lángvin {)á er svo stendur á, og 

vera má, að stundum sje bæði konunni og barninu 

mikil hætta búin. En J)á er þreyngslin í grindinni eru 

mjög mikil, og höfuðið á burðinum annaðhvort alls. 

ekki kemst niður í grindarholið, eða það situr með öllu 

fast í holinu sjálfu og kemst eigi leingra sökum þreyngsl- 

anna5 er með öllu auðsætt, að fæðíngin muni standa 

hjer við í stað J)á svo er komið, ef eigi er annara ráða 

leitað, og opt má vera5 að burðinum eigi verði náð utan 

með hinni mestu fyrirhöfn og áreynslu, og hætt er 

við5 að bæði konan og barnið bíði tjón nokkurt af slíku. 

Verði burðinum eigi náð þegar í tækan tíma með ráðum, 

t 
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er við eiga, er bæði konunni og barninu dauðinn vís. 

konunni með J)eim hætti? að Iegið rifnar, eða hiti og 

bólga hleypur í J>að og síðast kollbrandur, en barninu 

sökum J>ess, að til lángframa jpreyngir um of að höfðinu 

á J)ví í grindarholinu. 

J)á er grindin er of þraung og nátlúrunni annað- 

hvort einni um síðir tekst að hjálpa sjer, eða ná verður 

burðinum með ráðum um jþreyngslin í grindarholinu, 

er konunni allajafna hætta búin, með J)eim hætti, að 

lnin verður mjög máttfarin, hiti og bólga hleypur í 

legið, en sár eða og kolbrandur kemur í hinn mjúka 

fæðíngarveg; að hlandblöðrunni þreyngir og doði eða 

hiti eg bólga hleypur í hana og eins í legið og 

konan fær hættulega sængurköldu; að lokum má og 

geta [)ess? að um brjóskið losnar, er skeytir saman 

grindarbeinin, og sje svo, að konunni batni aptur, J)á 

á hún J)ó allajafna bágt með að gánga upp frá [)ví og 

liggur henni við að detta í hverju spori. 

Þ* er svo stendur á, að fæðingin verður með 

þeim hætti, er nú var sagt, er burðinupi að J)ví leyti 

hætta búin, að legið kreppir of leingi eða of fast utan 

að bolnum eða nallastreingnum, og eins að sínu leyti 

sökum [)ess, að höfuðið mætir svo mikillri mótspyrnu í 

grihdarholinu, J)ví vera má, að af sliku leiði J)að, að of 

mikið blóð streymi að heilanum, og eins J)að, að höfuð- 

beinin beygist inn á við eða brotni í sundur. 
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141sta gr* 

i Læknirinn einn cr fær um að veita hjálp þa er 

{)annig tekst til um fæðínguna, og skal fyrir j)á sök vitja 

hans svo íljótt, sem verða má, og bezt fer? að yfir- 

setukonan láti f)egar sækja hann áður enn fæðíngin 

byrjar ef henni annars vegar fykja líkincli til, að mis- 

smíði nokkur sjeu á grindinni. En yfirsetukonan skal 

einúngis gjæta {)ess? þángað til læknirinn kemur að láta 

konuna með öllu halda kyrru fyrir í rúminu, og enn 

fremur sjá svo um, að hún hafi góðar hægðir til baks 

og til kviðar. En hitt skal hún með öllu varast að reyna 

til að magna hríðaaflið með nokkrum hætti, og eins 

skal hún gjæta fess að láta eigi fæðíngarsveppinn, er 

óðum eykst, villa fyrir sjer, svo hún eigi haldi, að 

höfuðið þegar sje komið lángt niður eptir grindarholinu 

og í trausti til þessa skjóti á frest að láta vitja læknis. 

142ur gr. 

Bezt þykir við eiga á þessum stað að skjra frá, 

hvernig legið rifnar, en sú er optast orsökin til þess, 

að svo tekst til5 að grindin er of þraung og fæðíngin 

stendurvið í stað,* en hriðirnar eru á hinn bóginn mjög 

ákafar og harðar. J)ó má vera, að legið rifni og annað 

valdi þvi, enn nú gat eg um svo sem til að mynda 

þá er þcss eigi hefur verið gjætt að snúa burðinum 

við ef hann liggur skakkur, þá er ílla tekst og óhönd- 

uglega að snúa honum við, ogþá er konan biltist óstjórn- 

lega eða reynir um of á sig meðan á hriðunum stendur. 
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Til eru og þess dæmi, að legið rifnar um meðgaungu- 

timann eða í fæðingunni, án Jess nokkur synileg eða 

þreifanleg orsök sje til þess, og j)á svo stendur á? 

hlytur það að valda J)ví, að legið rifnar, að veikindi 

nokkur hafa komið i trefjavefinn í leginu, er hefur haft 

f)au áhrif á hann, að hann er hjer og hvar orðinn 

stökkur. 

Merki Jau? er lýsa J)vi5 að legið muni vera rifnað, 

eru fessi: 

Konan finnur snögglega til sárrar þjáníngar og 

°g verkja á einum stað í kviðnum meðan á einni hríð- 
• • 
*nni stendur, og eins finnst henni sem eitthvað riíni i 

•kviðnum, en hriðirnar hætta Jegar með öllu. Að vörmu 

spori dregur allan mátt venju fremur af konunni, hún 

fólnar sem nár oghræðsla kemur að henni; hún kvartar 

um máttleysi og fær velgju og henni verður íllt fyrir 

hjartanu; hún fær uppköst og hendur og fætur verða 

kaldir á henni; lífæðin er óð en Iin, og eigi er jpess 

lángt að biða, að konan fellur í aungvit hvað eptir annað* 

Meðan á þessu stendur hefur og kviðurinn breytzt, 

og er hann nú orðinn linur viðkomu, og glöggt má 

finna til nokkurra parta af burðinum með þvi að fara 

höndum um hann að utanverðu, og ber það til f>ess, 

að partar þessir eru nú komnir um rifuna á leginu út 

i grindarholið. Sá parlur burðarins, er fyrst ber að í 

fæðíngunni, dregst nú þegar leingra upp eptir kviðnum, 

ef hann annars vcgar eigi var áður kominn niður í 

grindarholið og situr þar íastur, og er J)á úr f>ví óná- 
13 
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andi til hans, eða finna má til hans utan á kviðnum 

lángt fyrir ofan efra opið á grindarholinu. Almenn- 

ast er, að blóðlát mikið sje því samfara J)á er legið 

rifnar, en blóðið rennur eigi allajafna út um hina ytri 

fæðíngarparta, heldur rennur j>að stundum allt inn í 

kviðinn og nemur J)ar staðan 

J)á er svo tekst til, að legið rifnar, verður optast 

sá endir á? hverra ráða sem svo er leitað, að konan 

deyr að nokkrum stundum liðnum eða eptir einn eða 

mest tvo daga* Mjög sjaldan hefur það tekizt að bjarga 

lifi konunnar, en slikt má einúngis takast með J>eim 

hætti, að legið dregst saman af sjálfu sjer og rifan um 

leið J)á er búið er að ná burðinum og fylgjunni, og 

síðar grær {)á rifan saman. Sökum þess að vera má. að 

svo heppilega takist til, að legið kiprist þegar saman 

eplir fæðínguna, er hjálpin, sem hægt er að veita kon- 

unni, að mestu leyti í því fólgin að reyna til að ná 

burðinum og fylgjunni, og má slíkt almennast verða 

með þeim hætti, að snúa burðinum við og siðar toga 

hann út og fylgjuna með, og skal þegar gjöra tilraun 

þessa, er vart verður við, að legið er rifnað. Mjög 

sjaldan ber við, að höfuðið sitji fast í grindarholinu J)á 

er legið rifnar, en j)á svo er, verður að ná burðinum 

vneð taung. J)á er með öllu auðsætt að brýn nauðsvn 

ber til, að læknir sje j)egar sóktur, J)ví líf konunnar 

liggur við, en yfirsetukonan hlýtur j)ó, J)egar lángt er 

til hans, sjálf að snúa burðinum við, cf eigi eru jþeir 

örðugleikar á j)ví, er hún eigi getur við ráðið. 

N 
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FJÓRÐI KAPÍTULI 

um veikindi konunnar, er að miklu leyti mega 
tálma fæðíngunni. 

143Ja gr. 

fjað er með öllu auðsætt, að eigi á við á fessum 

stað að telja upp og skyra frá öllum f>eim veikindum 

°g sjúkdómum, er vera má, að barnshafandi konur hafi 

samfara fæðíngunni ef |>au annars vegar hafa eingin 

skaðvæn áhrif á fæðínguna, heldur viljum vjer á fessum 

stað einúngis skýra frá veikindum feim, er annaðhvort 

aukast svo og magnast meðan á fæðíngunni stendur 

sökum áreynslunnar, að konunni er lífsháski búinn af 

þeirn, eða og veikja þau eða eyða hríðunum að mestu eða 

öllu leyti, og hafa þannig í báðnm tiifellunum skaðvæn 

áhrif á fæðínguna og tálma henni; en eingu skiptir oss 

það, hvort konan fær veikindi þcssi meðan á fæðíng- 

unni stendur, eða hún hefur áður haft þau. Viljum 

vjer nú telja upp hina helztu sjúkleika og kvilla, er 

vera má, að tálmi fæðíngunni, eins og nú var sagt. 

1. Velgja og uppköst. 

Kigi ber það sjaldan við, að konan fær uppköst 

meðnn á fæðíngunni stendur, og er það stundum slim- 

kennt en stundum galliblandað, það sem geingur upp 

úr henni, en veikindi eða sjúkdómur þessi, ef svo skai 

kalla, hefur eingin skaðvæn áhrif á konuna, heldur ber 

opt við, að henni svo sem Ijetlir allri á eplir, og er 
13» 
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fyrir f)á sök ráðandi til fremur að œsa velgjuna, heldur 

enn deyfa hana, til að mynda með því að láta konuna 

drekka volgt vatn. En öðru máli er að gegna jþá er 

svo stendur á, að fæðingin er örðug og lángvin, en 

konan J)jáist af sifeldri velgju og uppköstum svo mjög, 

að f)að, sem geingur upp úr henni, verður blandáð 

blóði og blóðlitað, og opt má vera, að slikt hafi skað- 

væn áhrif á konuna, f)ví sem optast má gánga að f>ví 

vísu f)á er konan fær slíka velgju og uppköst, að hún 

hafi tekið hættulegan sjúkdóm, og skal fyrir f)á sök 

leita til læknis svo fljótt sem verða má* Hinar mestu 

gjætur skal yfirsetukonan hafa á konu f>eirri, sem kvið- 

slitin er og hún fær velgju og uppköst meðan á fæðíngunni 

stendur, f)ví annars kostar má vera, að Iíf hennar sje 

í veði, en optast má yfirsetukonunni takast að sjá svo 

um, að konan eigi biði nokkurt tjón, en hitt er víst að 

sækja skal J>egar lækni ef slikt misheppnast. 

145ta gr. 

2. Aungvit. 

J)að er eigi svo sjaldgjæft, að konur, sem eru 

mjög veikbyggðar og eiga vanda fyrir að yfir f>ær líði, 

falli i aungvit, annaðhvort meðan á fæðíngunni stendur 

eða að henni afstaðinni, en optast fer svo, að f>ær 

rakna f)egar við aptur, og eigi er konunni nokkur hætta 

búin með fæssum hætti. Vera má, að slíkum aung- 

vitum valdi áreynsla og þjáning konunnar meðan á 

hríðunum stendur, en stundum ber það til þess, að 
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vfir konuna líður, að loptið í herberginu er óhollt, eða 

og [)að5 að of heitt er í f)vi, o. fl. J)h. En ráða má 

þegar bót á slíku, en auðsætt er? að slíkt verður að 

fara eptir [)ví, sem orsökin er þessi eða him |)annig 

má segja að allajafna á vel við að hleypa nyju og óspilltu 

lopti inn í herbergið bæði til að bæta loptið í því og 

til J)ess að gera kaldara í þvi, ef j)ess gerist þörf, og 

á hinn bóginn skal þegar reyna til að lifga konuna við 

með J)eim hætti: að ira skal köldu vatni í andlit henni, 

núa ennið og gagnaugun með ediki, halda meðölum, 

sem hara megnan daun upp að vitunum á henni, til að 

mynda „salmiakspirítus”, og gefa skal henni inn nokkra 

Hoffmannsdropa eða vænan matspón afrauðavíni eíhenni 

annars vegar getur runnið niður. 

Eigi er þess að dyljast að vera má? að konunní 

sje hætta búin j)á er yfir hana liður hvað eptir annað, 

sökum þess, að annaðhvort hefur hún misst mjög mikið 

blóð seða sökum þess, að hún er öll mjög svo mátt- 

farin og að fram komin J)á er hún hefur komið hart 

niður eða fæðínguna hefur borið of snögglega að. Optast 

fer þá svo, að konan liggur leingi i aungviti, eða yfir 

hana liður hvað eptir annað, og vera má, að ráð [)au, 

er hjer að framan voru talin upp, eigi stoði, en fá er 

svo tekst til skal yfirsetukonan þegar láta sælíja lækni, 

og sje svo, að blóðmissir og blóðrennsli valdi aung- 

vitunum, skal hún gera allt það, er í hennar valdi 

stendur til að stöðva blóðmissirinn með meðölum þeim, 
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sem henni þykja liklegust og við eiga, og skal liún 

halda slíkn fram þángað til læknirinn kemur. 

146ta gr. 

3. Taugateygjur. 

Einna háskalegastar eru taugateygjur fyrir kon- 

una meðan á fæðíngunni stendur, sökum þess, að aldrei 

verður með vissu sjeð fyrir, hver Iok þær kunna að 

hafa, en þó eru þær eigi allajafna jafnhættulegar. 

Stundum ber við, að konan fær opt taugateygjur þá 

er líður undir lok meðgaungutimans, en áður enn fæð- 

íngin byrjar; optar koma þær að henni í byrjun fæð- 

íngarinnar eða á hinum síðari köllum hennar, en stund- 
P ✓ * 

um fyrst þá er fæðíngunni er lokið. Stundum má vera, 

að svo liti út, scm taugateygjum þessum valdi, að legið 

hefur vikkað snögglega út um of, að konunni hefur 

sinnast með einhverjum hætti, eða hún hefur eigi verið 

gjætin í lifnaðarhætti, en optar fer þó svo, að eigi er 

hægt að komast eptir, hver orsökin er til taugaleygjanna. 

Opt ber við, að konan finnur til sárra verkja í 

höfðinu og hana svimar rjett áður enn hún fær tauga- 

teygjurnar, ymist koma og smáhviður og stingir hjer 

og hvar í höfuðið og þyngsli í allan likamann, vindur 

hleypur fyrir eyrun á henni og henni sortnar fyrir 

augum, og mjög svo er henni þúngt fyrir hjartanu; 

stundum lýsir það sjer með jþeim hætti, að konan muni 

fá taugateygjur, að hún verður öll svo sem máttfarin, 

smáteygjur koma hjer og hvar i andlitið, augun hvolfast 
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um í höfðinu meir eða minna, og stundum kemur hun 

varla upp eina orði. Vera má? að allt slíkt lýsi sjer, 

enda J)ótt konan fái eingar taugateygjur síðar, en hitt 

er f)ó vístj að allajafna er hætt við, að konan fái J)ær 

þá er öll einkenni þessi sýna sig berlega og allar 

líkur eru til, að svo fari. 

Taugateygjurnar lýsa sjermeð þeim hætti, að allur 

líkaminn kippist til og frá, en konan getur eigi að því 

gert, og hun veit eigi af sjer; optast koma þær snögg- 

lega að henni, og í því þær koma sýna þær sig með 

þeim hætti: að konan afmyndast i andlitinu og það 

þrútnar út og verður blóðrautt, eða og blánar hún og 

fölnar i andlitinu, augun standa með öllu kyr í höfð— 

inu eða þau hvolfast um meir eða minna, konan froðu- 

fellir og nistir saman tönnunum; hún dregur mjög ótt 

andann og óeðlilega, og eins eru allar hreifíngarnar á 

hálsinum, brjóstinu og kviðnum með öllu óeðlilegar, 

og ýmist liggja útlimirnir kyrrir, sem ekkert líf væri í 

þeim, eða og hlaupa ákafar taugateygjur í þá, og vera 

má, að konan láti stundum saurnum og þvaginu meðan 

á taugateygjunum stendur. Vera má, að konan liggi með 

þessum hætti stundum lángan en stundum skamman 

tima, en ætíð má gánga að því vísu, að síðast dettur 

hún út af í fasta svefn, og eins er sem hún hrjóti 

hátt þá er hún dregur að sjer andann, en þegar hún 

vaknar við með öllu kvartar hún um þreytu og mátt- 

leysi í Öllum líkamanum, en ekkert veit hún af þvi, að 

hún hafi liðið í aungvit. Með þessum hætti er aung- 
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vitinu lokið, en eigi er J)ó með þessu sagt, að taugateygj- 

unum sje hætt með öllu, því optast tekst svo til • að 

konan fær J)ær að nýju og hún líður í aungvit, og J)ví optar 

sem slikt verður, J)ess styttra verður almennast á milli 

þeirra, og hætt er við, að konan komi einúngis að eins 

og stundum alls ekki til sjáfrar sín ef slíku fer leingi fram. 

147da gr. 

J)á er ákveða skal, hver áhrif taugateygjurnar og 

aungvitin hafa á fæðinguna, er með öllu auðsætt, að þau 

fara að miklu leyti eptir þvi á hverjum kafla fæðing- 

arinnar þær koma að konunni. Standi svo á, að tauga- 

teygjurnar komi að konunni, áður enn fæðingin byrjar 

eða fyrst á henni, má vera, að hriðirnar alls ekki sýni 

sig, eða þær hætti þegar, og eru þá allar likur til, að 

konan eigi komizt lífs af, ef eigi er þegar læknir sóktur, 

en vera má, að hann geti ráðið bót á slíku, en að 

öðrum kosti deyr konan og barnið kemur eigi í Ijós. 

En komi taugateygjurnar fyrst að konunni þá er lángt 

er liðið á fæðínguna, má opt vera, að hríðirnar haldizt 

eins eptir sem áður, og opt ber við, að konan fær 

taugateygjurnar að nýju meðan á hverri hríð stendur, 

eða og haldast hriðirnar á hinn bóginn án þess að tauga- 

teygjurnar sjeu þeim samfara og flýta eingu að siður 

fæðíngunni, og vera má, að burðurinn komi í ljós 

meðan eitt aungvitið stendur yfir og opt verður fæð- 

ingin alls ekki lángvin* En hins vegar fer þó optast 

svo, að konan veit alls ekki afþví, að barnið er komið 
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i ljós, og vera má, að stundum sje örðugt að sann- 

fera hana um, að svo sje. 

A hinn bóginn er konunni fó næstum allajafna 

lífshætta buin J)á er hún fær taugatevgjurnar, fyrir J)á 

sök, að vera má, að hún deyji meðan eitt aungvitið 

stendur yfir, áðnr enn fæðingunni er lokið, eða og 

haldast taugateygjurnar enda J)ótt fæðingunni sje lokið, 

og má vera að hún að lokum deyji úr jpeim. En alla- 

jafna eru jþó meiri likur til, að taugateygjunum hætti 

og lifi konunnar verði bjargað J»á er fæðingunni er 

lokið og hún annars vegar hefur [)ær, og einna mestar 

líkur eru til, að svo takist til, j)á er konan kemur til 

sjálfrar sín millum þess að hún fær taugateygjurnar og 

yfir hana líður. Hitt er og vist, að konum J)eim er 

eigi jafnmikil hætta búin af taugateygjunum, er eiga vanda 

fyrir J)ær, sem hinum, sem sjaldan eða aldrei liafa 

feingið J)ær. Minnst hætta er konunni búin af tauga- 

teygjunum þá er J>ær eigi eru svo ákafar, að vfir hana 

liður. Ahinn bóginn má og vera, að burðurinn komizt 

opt hætt j)á er konan fær taugateygjurnar, einkum ef 

himnurnar eru rifnaðar, áður enn hún fær þær, fyrir þá 

sök að vera má, að legið allt í einu kiprist fast saman 

um burðinn, og er hætt við J)á svo tekst til, að blóðið 

eigi nái að halda hinni eðlilegu rás sinni um likama hans. 

148da gr. 

Ráðandi er til, J)á er svo tekst til, að konan fær 

taugateygjur að sækja J>egar lækni, f>ví að öðrum kosti 
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er hætt við, að eigi takist yíirsetukonunni einni að 

ráða bót á sliku, og er [)að J>ví skylcla hennar að sjá 

svo um, að leitað sje til hans þegar er Ijós merki þess 

sýna sig, að konan muni íá taugateygjur. En J)ángað til 

hann kemur skal yfirsetukonan gjæta þess vandlega, að 

konan eigi skadclist eða fari sjer að voða meðan á tauga- 

teygjunum stendur, og eins skal hun að svo miklu 

lejti verða má, reyna til að draga magnið úr jþeim eða 

lina |>ær með ráðum }>eim? er henni J>ykja líklegust 

Sleðan taugateygjurnar standa yfir skal yfirsetu- 

konan gjæta fess, að konan eigi við einhverja hastar- 

lega hreifíng cletti út úr rúminu og skaddist með J)eim 

hætti, en vera má að svo takist til eí eigi eru hafðar 

hinar mestu gjætur á henni; f)ó er á hinn bóginn eigi 

nauðsynlegt að halda útlimunum allajafna föstum á 

konunni, og viljum vjer heldur ráða frá, að svo sje 

með farið. Bezt fer að láta spónskaft eða þunna trje- 

spítu upp í munninn á konunni, en velja J)ó fyrst utan 

um hana eða spónskaptið, ef það er haft til jþessa, 

voðfeldri Ijereptspjötlu, en með þessum hætti er sjeð 

svo um, að túngan eigi skaddast [)á er konan nístir 

saman tönnunum í taugateygjunum. 

Vera má, að takast megi að draga mestu ákefð- 

ina úr taugateygjunum með jþví að taka konunni blóð 

og láta henni blæða all-mikið, en J)ó er tvennt athug- 

andi J)á svo er með farið, J)að annað, að aungvitið sje 

liðið af konunni og taugateygjurnar sjeu að J)ví sinni 

hættar, áður enn henni er tekið blóð, og hitt, að hún 
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$je blóðrík þá svo er með farið; síðan skal væta ljerept 

upp úr köldu vatni og vefja J)ví um höfuðið á kon- 

unni, en leggja sennepsdeig um fæturna á henni og 

setja skal henni stólpipu ef hún annars vegar eigi hefur 

skömmu áður liægt sjer til kviðarins eða látið saurnum 

í taugateygjunum. Hitt er víst að varast skal að gefa 

henni J>au meðöl innvortis, er æsa blóðið, J)ví af slíku 

leiðir aptur? að [>að streymir J)vi ákafar að höfðinu á 

henni, og er fyrir j>á sök eigi allajafna ráðandi til, að 

yfirsetukonan við hafi meðöl j>au, er henni er kunnug 

og almennt eru höfð til að stöðva taugateygjur. Yfir- 

setukonan fer J)vi skynsamlegast að ráði sinu með þeim 

hætti að eiga alls ekki hlut að þángað til læknirinn 

kemui og gefa konunni eigi inn nokkur meðöl, er 

stöðva taugateygjur, heldur skal hún einúngis slökkva 

þorstann með kjælandi drykk. 

En livað fæðingunni sjálfri við víkur skal yfir- 

setukonan fyrst framan af einúngis gjæta J)ess? er al- 

mennt J>arf að ihuga viðhverja fæðing. En {)á er á hana 

liður og legopið er annars vegar með öllu orðið víkkað 

út? mun opt bera brýn nauðsyn til? að burðinum sje 

j)egar náð annaðhvort með þeim hætti? að snúa honum 

við þá er höfuð burðarins eigi er enn komið ofan i 

sjálft grindarholið eða og hægt er að ýta J)ví til og frá 

i hinu efra opi grindarinnar ? en þar á mót skal ná 

burðinum með taunginni [)á er höfuðið er komið lángt 

niður í grindarholið og situr [)ar fast ? og viljum vjer 

taka [)að upp aptur, að vera má? að lif konunnar sje i 
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veði, ef eigi er jjannig með farið. Áður er skýrt frS 

að vera má, að svo takist stundum til5 að hríðirna 

einar gjöri enda á fæðíngunni, stundum jafnvel meðai 

konan liggur í taugateygjunum; en sökum þessa viljurr 

vjer ráða yfirsetukonunni til hvað eptir annað að ran- 

saka konuna og með þessum hætti komast með vissu 

eptir, hve lángt fæðingunni er komið, og |)egar komið 

er að f)ví, að hún sje á enda, skal hún sjá svo um, 

að hvorki sje holdbrúnni nje barninu nokkur hætta 

búin, {)ví að öðrum kosti má vera að miður takist til. 

149da gr* 

4. Sjúkdömar og veikindi fyrir brjósíinu. 

Veikindi fyrir brjóstinu tálma mjög svo opt fæð- 

íngunni bæði sökum J)ess, að hætt er við, að magnið 

dragi úr hríðunum J)á svo er ástatt, og hins vegar eru 

og allar likur til, að hríðirnar valdi þvi og áreynslan 

meðan á jjeim stendur, að mikið blóð streymi að brjóst- 

inu? og vera má að konunni sje stundum lifshætta búin 

af sliku. Með veikindum j)eim, er valda sliku, má 

telja, lúngnaveiki, hjartveiki 5 andarteppu og ef konan 

á vanda fvrir að spyta blóði. Vera má, að lina megi 

J)jáning konunnar nokkuð eitt með jjeim hætti að sjá 

svo um, að hún hafi hátt.undir höfðinu og herðunum, 

og opt má vera að bezt fari. að hún sitji f ví nær upp 

við herðadýnu meðan á allri fæðíngunni stendur. Tak- 

ist svo til, að fæðíngin verði mjög lángvin eða konar 
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veikist enn meir fyrir brjóstinu, mun bezt fara að láta 

f>egar sækja lækni. 

150sta gr. 

5* Veikindi i kviðnum. 

Hið sama er að segja um veikindi og sjúkdóma i 

kviðnum5 til að mynda vatnssyki, lifrarsýki o. íl. |)essk., 

og opt má vera að slík veikindi tálmi fæðíngunni, og 

nieð öllu er nauðsynlegt að læknir sje þegar sóktur. 

Að öðru leyti er allajafna ráðandi til að konur þær, 

er f)jást af sjúkdómum fyrir brjóstinu eða í kviðnum, 

Jegar fyrst á meðgaungutímanum ráðfæri sig við lækn- 

inn um slíkt, fyrir f)á sök að opt má vera, að hann 

megi sjá svo um áður enn konan leggst á gólf, að 

henni eigi verði svo mikil hætta búin eða barninu enda 

J)ótt svo standi á, sem nú var sagt. 

E- skýrir frá5 hvernig fæðtngin má verða með 

öliu óeðlileg’ f)á er burðurinn einn veidur slíku. 

15Ista gr. 

Vera má að burðurinn einn valdi f)vi? að fæðíngin 

verður með öllu óeðlileg, en slíkt má verða með f>eim 

hætti, að hann er annaðhvort of stór eða eigi eðlilega 

skapaður 'eða og liggur hann óeðlilega eða og er burð- 

atalan óeðlileg. - Viljum vjer nú skýra svo greinilega, 

sem verða má, frá hverju f>essu sjer, svo Ijóst megi 

verða, hvernig ráða skal bót á sliku. 
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FYRSTI KAPÍTULL 

þá er burðurinn er óeðlilega stór og eigi rjett 
skapaður. 

152ur gr. 

Vera má að burðurinn, enda jþótt hann sje rneð 

öllu vel skapaður, verði mjög stór og mikil fita 

hlaupi á hann (hann vegur tuttugu merkur og jþar yíir), 

og verður f>á fæðíngin sökum þessa meir eða minna 

örðug og lángvin* En hitt er þó reyndar víst, að eigi 

er í fyrstunni með öllu hægt að ákveða, hvort náttúran 

ein muni geta hjálpað sjer, eða [>ess gerist f>örf, að 

læknirinn nái barninu með taunginni, hcldur fer slíktað 

miklu leyti eptir f>ví, hve höfuðbeinin eru f>ykk og föst 

fyrir, og eins eptir allri stærð og lögun grindarinnar; 

enn má f>ví við bæta, að slíkt er og að miklu leyti komið 

undir hriðunum og undir |>ví, hvernig fæðingin verður, 

en allt slikt má eigi sjá fyrir. Almennast tekst svo til, 

að höfuð burðarins tálmar mest fæðíngunni á leiðinni 

um grindarholið jþá er burðurinn er venju fremur stór; 

en á Iiinn bóginn má og vera, að herðarnar einar eigi 

tálmi all-lítið fæðíngunni, enda f)ótt höfuðið sje komið 

í Ijós. 

153ia gr. 

f)að er með öllu auðsætt, að nauðsynlegt er, 

að hjálpinni i fæðingunni f>á er höfuðið er of stórt, 

en grindin er rjett mynduð og eðlilega stór, verði 
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20? 

komið við með líkum hætti og þá svo ber við? að 

grindin er of J>raung, en höfuð burðarins hefur 

eðlilega bögan. Eins er um það, að hinirsömu örðug- 

leikar verða á fæðíngunni í báðum tilfellunum. J)á er 

svo tekst til, að höfuð burðarins annaðhvort alls ekki 

kemst niður í hið efra op grindarinnar, eðaþað reyndar 

kemst niður í grindarholið en situr J)ar fast, enda J)ótt 

að hriðirnar sjeu með öllu eðlilegar, J)á eru allar likur 

til J)ess? að höfuð burðarins eitt tálmi fæðingunni, sökum 

J)ess að J)að er of stórt, og J)ví nær má yfirsetukonan 

gánga úr skugga um, að svo sje, J)á er hún eigi verð- 

ur vör við nokkur missmiði á grindinni, og J)á er svo 

stendur á skal hún J)egar gjöra lækni njósn um slíkt. 

154da gr. 

J)á er svo stendur á, að höfuð burðarins er komið 

i Ijós og náttúran ein hefur komið J)ví til leiðar, en 

herðarnar tálma fæðíngunni, skal yfirsctukonan fyrst 

reyna til að komast eptir, hvort J)ví einu eigi er um að 

kenna, að J)ær liggja skakkar eða með einhverjum hætti 

óeðlilega á J)verveginn5 og J)á svo er, mun J)að eitt 

opt duga að laga J)ær nokkuð eitt með J)eim hætti, að 

fara skal með öðrum vísifíngrinum upp í handarkrikann 

á burðinum og snúa herðunum þannig meir á J)ver- 

veginn, og tekst opt J)á svo er með farið að ná J>eim 

ut um hina ytri fæðíngarparta. En J)ess ber að geta, 

að sjaldan ber við, að herðarnar tálmi fæðíngunni J)á 

er liöfuðið er komið í Ijós. En komizt yfirsetukonan 
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að jjjví, að herðarnar liggji með öllu eðlilega í grind- 

arholinu, en J)eim miðar f)ó ekkert niður eptir því? enda 

J)ótt hríðirnar sjeu með öllu eðlilegar og hún reyni til 

að toga hægt og hægt í höfuðið á burðinum til að ná 

þeim út? viljum vjer taka yfirsetukonunni vara fyrir að 

toga fast í höfuðið, fyrir J)á sök að vera má? að líf 

barnins sje með jþessum hætti í. veði, en [)ar á mót 

skal hún reyna til að ná með vísifíngrinum upp í 

annanhvorn handarkrikann á burðinum, |)ó skal hún helzt 

ná í jþann handarkrikann, er snýr niður að holdbrúnni, 

og með [)essum hætti má vera? að henni takist hægt og 

hægt að ná annari öxlinui út um hina ytri fæðíngar- 

parta, og tekst [)á optast svo til? að hin fylgir [)egar 

á eptir. Takist yfirsetukonunni eigi [)etta? skal hún 

[)egar Iáta sækja lækni. 

155ta gr. 

Opt má svo takast til, að ýmsir sjúkdómar^ eink- 

um vatnssýki, valdi J)ví, að nokkrir partar burðarins, 

til að mynda höfuðið og kviðurinn, stækki svo mjögog 

bólgni allir út5 að konan komi hart niður sökum [)essa. 

Vatnssýhi í höfðinu. f)á er svo stendur á5 safn- 

ast vatn mikið innan undir höfuðskelinni, og lýsir það 

sjer með [)eim hætti, að höfuðið er venju fremur stórt 

og lint fyrir og saumarnir eru breiðir og hausamótin 

mjög stór. Vera má5 að yfirsetukonan megi komast 

eptir að svo sje [)egar fyrstí fæðíngunni, ogsjerhúnþá 

um leið? að slíkt muni tálma fæðingunni. En stundum tekst 
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svo til, að náttúran ein kemur J)ví til leiðar, að fæðíng- 

unni l\kur eðlilega, og verður slikt einkum vegna J)ess, 

að hofuðið er svo lint fyrir og beinin í f>ví gánga á 

misvíxl, og opt tekst svo heppilega til, að barnið kemur 

lifandi í heiminn. Optar fer svo, að burðurinn deyr 

áður enn haun fæðist, og stundum en mjög sjaldan 

ber við, að höfuðið rifnar meðan á einni hríðinni stendur, 

og rennur [)á vatnið allt út úr J>vi, en f>að kreystist 

saman með {>essum hætti og skj'tur J)ví siðan hæglega 

út um hina ytri fæðíngarparta. En takist eigi svo til, 

og höfuð burðarins er svo stórt, að hríðirnar eigi ná 

að kreysta það saman eða koma f>ví niður eptir grind- 

arholinu, f)á er eigi annað fyrir, enn að ná burðinum 

með verkfærum, og er fyrir f>á sök með öllu nauð- 

s)nlegt, að lækni sje j)egar sóktur. 

Líkur eru til, að burðurinn liafi valnssýlci í kviðn- 

um f)á er hann kemur i Ijós allt upp að honum, en nemur 

þar staðar, og má f)á glöggt finna f>á er yfirsetukonan 

ier höndum um barnið, að kviðurinn er allur út bólgn- 

aður og burðurinn situr fastur enda þótt hríðirnar 

s.)eu með öllu eðlilegar og reki á eptir, og eins þó 

*19egt sje togað i hann. Opt ber við, að svo tekst til, 

að fæðíngin misheppnast þá með öllu nema svo heppilega 

^ari, að vatninu verði náð út með einhverjum ráðum, 

og er með öllu nauðsynlegt að læknir sje sóktur þá er 

svo steudur á, nema svo sje, að öll einkenni þcss lysi 

sjer, að rotnun -sje komin í barnið, og skal yfirsetu- 

konaii þá án þess að hugsa sigum stinga gat á kviðinn 
14 
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með skjærunum og ná vatninu út með þessum hætti. 

Optast er burðurinn annaðhvort dauður áður, eða hann 

deyr skömmu eptir fæðínguna. 

156ta gr. 

Að lokum má geta þess, að stundum má vera að 

það tálmi fæðíngunni, að burðurinn eigi er rjett skapaður, 

til að mynda J)á er nokkrir partar af honum annað- 

hvort eru of stórir eða fleiri að tölu, enn þeir eiga að vera. 

Vera má að börnin sjeu vansköpuð með mörgum hætti, 

og þannig hafa fæzt börn með stórum bólguhellum á 

höfðinu, á hryggnum og annarstaðar á líkamanum, 

stundum fæðast börn með tveim höfðum eða of mörg- 

um höndum eða fótum, eða og hafa tviburar fæzt er 

með öllu voru fast grónir saman. Reyndar má sjá þess 

dæmi, að náttúran ein hjálpar sjer, þó syo standi á, sem nú 

var sagt, og burðinum skjtur út, en optar vcrður þó að ná 

honum með verkfærum, og eigi er hægt að ákveða, hvernig 

með ska! fara, heldur verður slikt með öllu að fara eptir 

þvi sem á stendur. J)á er burðurinji er vanskapaður 

með þeim hætti, að eigi er neinn partur hans orðinn 

stærri eða fyrirferðarmeiri, lykur fæðíngunni opt eðli- 

lega, en á hinn bóginn má opt vera, að yfirsetukonan 

eigi geti með vissu komizt eptir, hvernig á stendur, og 

getur henni skjátlað i þessu efni, og fyrir þá sök ber 

bryn nauðsyn til að gjöra Iækni njósn um slíkt eins og 

þá er hvern annan vanda ber að höndum. Ilins vegar 

viljum vjer taka yfirsetukonunni með öllu vara fyrir að 
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dylja konuna þess, þó henni þyki allar likur til þá er 

hiin kannar konuna, að barnið sje vanskapað og eins pó 

hún fái fullkomna vissu um slíkt í fæðíngunni sjálfri, 

og sjálfsagt er að varast skal að hryggja konuna með 

því að Iáta hana sjá hið vanskapaða barn. 

ANNAR KAPITULI 

skyrir frá með hverjum hœtti lega burðarins má 
verða óeðlileg. 

15Tda gr. 

Opt tekst svo tii, að lcga burðarins í lcginu er 

óeðlilcg með ymsum hætti, og tálmar slíkt allajafna 

nieir eða minna fæðíngunni, eptir því sem á stendur, 

en til þess að slikt megi verða þvi Ijósar, viljum vjer á 

þessum stað skipta legu burðarins, hvevhelzt sem hún 

cr? í tvo flokka, en í hvorum fiokknum um sig vcrður 

þó legan nQkkuð frábrugðin hverannari, en þó á hinn 

bóginn nokkuð áþekk* Flokkarnir eru þcssir: 

I. J)á er iíkami burðarins liggur á leingri veginn 

í leginu (_lcga burðarins á leingri veginnj, og 

H. I)á er likami burðarins liggur um þvert eða 

a ská i leginu Clega burðarins um pvert eða á skáj. 

Mikill cr munur á hvorutveggju legunni, sökum 

þess, að þá er allt fer annarskostar eðiilega, tálmar 
14- 



212 

ekkert j)ví, að nattúran ein megi hjálpa sjer með öliu í fyrra 

skiptinu, en hins vegar þá er burðurinn liggur annað- 

hvort á skáeða um j)vert misheppnast fæðíngin með öllu. 

nema svo sje með farið, að burðinum sje fyrst snúið við. 

1. pá er burðurinn lujcjur með einhverjum hœtti 

óeðlilega á leingri veginn. 

' 158da gr. 

|)á er burðurinn iiggur óeðlilega á leingri veginn, 

má slikt verða með ymsum hætti, og vera rná að j)annig 

beri fyrst að i fæðíngunrii annaðhvort höfuðið eða neðri 

hlutann af líkamanum, til að mvnda sitjandann, fæturna 

eða hnjen, og er j>á svo stendur á fæðingin kennd við 

j)ann partinn af líkama burðarins, er fyrst ber að, og 

mundi mega kalla hana svo: höfuðfœðíng, sitjanda- 

fœðíng, fólafceðing og hnjefœðíng. 

Vera má að höfuðfœðingin (j)á er höfuð burðarins 

ber fvrst að) sje óeðlileg með ymsum hætti, svo sem 
# 

j)á er hvirfdinn eða andlitið eða aðrahvora hliðina á 

höfðinu ber fyrst að. 

1. pá er hvirfdinn ber fyrst að, og fæðíngin er 

159da gr. 

J)á er hvirfilinn ber fyrst að, verður fæðingin 

óeðlileg með þeim hætti, að annað tveggja ber hvirf- 

iiinn skakkt að niður i grindarholið, eða og fylgja með 
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iionum annaðhvort önnur höndin og stundum þær báðar, 

eða annar fóturinn niður eptir grindarholinu. 

Algeingast er fœdíngin, pá er hvirfilinn ber 

fyrst ad. óeðlileg með peim hœltf að hvirfilinn reyndar 

ber að nokkurnveginn eðlilega í víddina á ská i efra 

opi grindarinnar, en ennið snýr fram og hnakkinn aptur 

á við gagnvart hinu íbjúga viki grindarinnar, er liggur 

gegnt nárabeini því, er ennið snýr fram að. 

17da mynd. 

Hægt er að komast eptir, að hvirfillinn liggur með 

þessum hætti með því að kanna konuna um leggaungin, 

og lýsir slíkt sjer með þeim hætti að finna mátilhinna 
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ferhyrnda hausamóta að framanverðu gagnvart öðruhvoru 

nárabeininu? og rekja má örvasauminn á ská úr þeim 

aptur að hinu ibjúga viki grindarinnar hinu megin. og 

liggja f>ar eða verða fyrir yfirsetukonunni hin þrihyrndu 

hausamót. Vera má, að fæðingin verði lángvinnari, 

enn annars vegar mundi hún verða, jjá er þannig stendur 

á, en hins vegar tekst f)ó optar svo heppilega til, að 

henni lykur með öllu eðlilega og náttúran ein hjálpar 

sjer að öllu leyti með f>eim hætti, að hvirfillinn snyst 

við smátt og smátt á leiðinni um grindarholið svo að 

ennið snyr að síðustu aptur á við, en hnakkinn fram 

í grindarholinu. Höfuð burðarins snyst þannig við með 

f>eim hætti, að hnakkinn fylgir með hliðarbarminum á 

efra opi grindarholsins og snýst meir og meir fram á 

við, en ennið snýst smátt og smátt aptur á við og fylgir 

með hinum hliðarbarminum í efra opi grindarinnar í 

gagnstæða stefnu, og sá endir verður á f)á er höfðinu 

er með öllu snúið við, að hvirfilinn ber nú eðlilega að, 

þótt áður væri lega hans óeðlileg, hvort heldur sem hin 

ferhyrndu hausamót í fyrstunni snúa fram að vinstra 

nárabeininu, eða J>au snúa fram að hinu hægra nárabeini, 

og i báðum tilfellunum ber hvirfilinn rjett að og fæðíng- 

in verður með öllu eðlileg, en áður er skýrt frá 

þessum tveim tilfellum. 

Sjaldnar tekst svo til, að hvirfillinn og höfuðið 

allt færist niður eptir grindarholinu án f)ess að snúningur 

J)essi verði á |)vi, ef f)að annars vegar í fyrstunni liggur 

óeðlilega með áður sögðum hættn En [)á er svo fer, 
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verður fæðíngin reyndar i marga staði örðugri, enn 

annars vegar, þá er allt fer skipulega, en optast tekst 

þó hríðunum að gjöra enda á henni ef þær eru magn- 

miklar, með þeim hætti, að ennið ber upp í bogann 

undir blöðrubeininu um leið og það smátt og smátt 

færist niður eptir grindarholinu, og þessu samfarasnýst 

hnakkinn að því leyti við, að hann lendir í lægðinni 

á spjaldinu. J)annig færist ennið smátt og smátt niður 

í bogann undir blöðrubeininu og skýtur því um leið 

nokkuð upp á við? en hnakkanum skýtur að síðustu 

- fyrir fremri barminn á holdbrúnni, og verður þá lega 

höfuðsins, er það kemur í ljós? með þeim hætti ? að 

andlitið að nokkru leyti snýr upp að boganum undir 

blöðrubeininu. |)að er með öllu auðsætt? að hold- 

brúnni er venju fremur hætta búin, þá er fæðíngin 

verðurmeð þessum hætti, sökum þess, að hnakkinn er 

fyrirferðarmikill, og vegna þessa skal gjæta þess að 

styðja dyggilega utan á holdbrúna þegar þanniger ástatt. 

160sta gr. 
r 

I öðru lagi má svo takast til, að fœðingin verði 

óeðlileg þá er hverfilinn ber fyrst að niður í grindar- 

holið? og fer þá svo, að hvirfilinn ber að í efra op 

grindarinnar í þeirri stefnu, sem vídd hennar um þvért 

liggur, og má þá svo stendur á með því að kanna 

konuna glöggt finna, að örvasaumurinn liggur um 

þvert og hin ferhvrndu og þrihvrndu hausamót liggja 

sitt til hvorrar hliðar í grinðinni. Fyr á tímum þótti 

* 
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þessi lega höfuðsins vera mjög svo óhagkvæm, en af 

reynslunni hafa menn þó síðar orðið betur numa, Jví 

svo tekst optast til, að náttúran ein lagar Iegu höf- 

uðsins á leiðinni um grindarholið svo J)að með öllu ber 

eðlilega að í neðra op grindarinnar, ef annars vegar 

ekkert annað tálmar þvi, að fæðíngin megi verða eðli- 

leg. En eru jþar á mót hríðirnar magnlitlar, og grindin 

þraung eða höfuð burðarins er venju fremur fyrirferð- 

armikið, |)á má opt takast svo til, að náttúran eigi má 

koma því til leiðar, að lega höfuðsins lagist, og stendur 

[)á höfuðið við í stað í grindarholinu á J)verveginn og 

kemst eigi leingra. J)á er svo fer, skal optast ná 
A 

burðinum með taunginni; en þess ber og að geta, að 

eins ber og brýn nauðsvn til að svo sje með farið [>egar 

höfuðið situr fast í grindarholinu, enda J)ótt lega [)ess 

sje með öllu eðlileg, en mart má valda sliku, og er fyr 

skýrt frá því. 

161sta gr. 
r 

I þriðja lagi má svo takast til, að hvirfilinn ber 

reyndar með öllu eðlilega að í hið efra op grindarinnar, 

en með höfðinu fylgir annaðhvort önnur höndin eðapœr 

báðar, enstundum annar fóturinn, og tálmar slíkt eigi 

all-lítið fæðíngunni, og verður hún bæði lángvinnari og 

örðugri, enn venja er til [)á er allt fer eðlilega. 

Optast er svo til háttað, að önnur höndin liggur 

við hliðina á höfðinu með [)eim hætti, að stundum má 

fmna einúngis til eins fingurs jafnhliða [)ví, en stundum 
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| til allrar handarinnar; en hins vegar ma og vera, að 

| eigi verði fundið til handarinnar fyrst í fæðíngunni, 

sökum |)ess, að hún eigi liggur svo Iángt fram með 

höfðinu, og J)á svo stendur á verður eigi komist eptir 

> að svo sje, fyr enn höfuðið kemur í ljós og höndin 

með. Höndin á burðinum er bæði mjúk og fyrirferð- 

arlitil, og fyrir J)á sök er J)að með öllu auðsætt, að 

eigi muni hún ein lálma fæðíngunni svo nokkru nemi, 

en öðru máli er J)ó að gegna jþá er svo fer, að höndin 

öll og ’riokkur hluti af handleggnum Iiggur fram undan 

höfðinu, [)ví J)á svo tekst til verður mótspyrnan miklu 

meiri á leiðinni um grindarholið, og vera má, að hand- 

leggurinn skaddist. ^)á er fæðíng burðarins verður 

með [)essum hætti, og höndin liggur fram með höfð- 

inu á honum, skal yfirsetukonan gjæta [)ess eins að 

láta konuna liggja hræringarlausa í rúminu, og hins 

vegar viljum vjer vara hana við að toga í fíngurna og 

höndina f)á er hún ransakar konuna, [>ví vera má, að 

höndin komizt leingra fram undan höfðinu með þessum 

hætti, og tekst [)á ílla til. Eru hríðirnar, ákafar, verður 

optast sá endír á, að höndin annaðhvort kemur í ljós 

» um leið og sjálft höfuðið, eða hins vegar kemst höfuðið 

■ fram fyrir höndina á leiðinni um grindarholið og skytur 

f)ví einu svo út úr f)ví. En [)á er yfirsetukonan fyr 

á fæðíngunni kemst að f)vi, að höndin og nokkur hluti 

af handleggnum liggur fyrir framan höfuð burðarins, 

skal hún f)á er verður hlje á hríðunum, reyna til með 

f tveim fíngrum hægt og hægt að ýta höndinni og hand- 

/ 
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leggnum aptur fyrir höfuðið, og takist henni slíkt, skal 

hun með hinum sömu fíngrum halda við höndina á 

burðinum J)á er hinar næstu hríðir koma að konunni, 

og skal yfirsetukonan halda slíku fram |)ángað til höf- 

uðið er komið nokkuð leingra niður eptir grindarhohnu, 

og er J)á síður hætt við, að höndin komist að nýju fram 

fyrir það. Takist eigi yfirsetukonunni slikt, en hún 

verður þess vör, að höndin og handleggurinn færist 

leingra niðuf fram fyrir höfuðið á burðinum og tálmar 

íæðíngunni, er með öllu nauðsynlegt, að læknir sje J)egar 

sóktur, nema þegar svo stendur á, að höfuðið er enn 

lángt upp í grindarholinu og hægt er að þoka því til 

og frá með hendinni, því J)á skal yfirsetukonan sjálf 

snúa burðinum við. 

J)að er nú þegar hefur sagt verið má og heim- 

færa upp á það tilfelli, en J)að ber sjaldan við, J)á er 

báðar höndurnar liggja fram með höfðinu og bera að 

í hið efra op grindarinnar með f>ví, en hitt er J)ó 

sjálfsagt, að fæðíngin verður miklu örðugri og lángvinnari, 

enn þá er einúngis önnur liöndin fylgir með höfðinu, 

en opt má J)ó svo heppilega takast til, að náttúran ein 

megi hjálpa sjer og fæðíngin verði að lokum að mestu 

leyti eðlileg. » 

Mjög sjaldan ber við, að annar föturinn liggi 

fram með höfðinu á burðinum og beri með Jní að í 

hið efra op grindarinnar, og optast en J)ó eigi alltjend, 

er burðurinn J)á svo stendur á annaðhvort dauður eða 

hann er eigi fulltíða. Stundum tekst hriðunum einum 
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að koma höfðinu fram fyrir fótinn á leiðinni um grind- 

arholið, og hins vegar má og vera, að yíirsetukonan 

geti komið slíku til leiðar með J>ví að ýta með tveim 

fingrum fætinum aptur fyrir höfuð burðarins þá er 

hlje verður á hriðunum5 en J)ó skal hún við hafa alla 

varúð, en takist þetta mun fæðingin síðar verða að 

mestu leyti eðlileg. En heppnist eigi, með hvorugum 

hætti að lagfæra legu fótarins, en höfuðið og fóturinn 

með J)vi situr fast í grindarholinu og kemst eigi úr 

stað, skal yfirsetukonan varast að toga í fótinn, en 

þegar skal sækja lækni, og má vera, að hann geti með 

taunginni náð höfðinu á burðinum fram fyrir fótinru 

2. skxjrxr frá, hvernig fer pá cr andlilið her fyrst að. 

162U1 gr. 

f)á er yfirsctukonan kannar konuna fyrst í fæð- 

íngunni getur hún þegar orðið jþess vísari, að andlitið 

muni bera fyvst að, og lýsir slikt sjer með þeim hætti, 

að fyrst verður fyrir henni annar invánge, og annað eða 

bæði angun og nefið, og ennið liggur til annarar hliðar 

í grindinni, en munnurinn og hakan hinu megin. 

J)á er J)annig er ástatt er lega höfuðsins algeingast 

nieð J)cim hætti, að andlitið liggur um Jnera grindina, 

ennið til annarar hliðar, en hakan hinu megin, en helmíng- 

wrinn af andlitinu á leingri veginn liggur dýpraniður í grind- 

arholinu, enn hinn helmíngurinn. J)ó mávera, að eigiveiti 
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18da mynd. 

allajafna hægt að komast eptir þvi með vissu, að andlitið 

beri fyrst að, og einna örðugast er slíkt fyrst á fæðíng- 

unni, áður enn himnurnar eru rifnaðar og J)á er and- 

litið er enn lángt uppi i grindarholinu; og jafnvel siðar 

á fæðingunni má yfirsetukonunni skjátlast í þessu efni, 

og vera má5 að fæðingarsveppur, ef liann er stór, villi 

fyrir henni, en hann kemur allajafna á andlitið j)á er 

fæðíngin verður með fessum hætti, og taki yfirsetu- 

konan eigi |)vi betur eptir öllu, verður henni stundum 

það á að taka andlitið fyrir sitjandann á barninu, og 

hefur slíkt optar enn einu sinni við borið. 
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163Ja gr. 

Algeingast tekst svo til þá er fæðíngin verður með 

þessum hsetti, að um síðir snjst andlitið þannig smátt 

og'smátt við, en hríðirnar koma því til leiðar um leið 

og þær reka á eptir öllum burðinum niður eptir grind- 

arholinu, að hakan færist meir og meir fram á við, en 

ennið að sínu leyti eiris aptur á við og fylgir hakan 

og ennið hliðunum á grindinnh J)essari legu heldur 

andlitið þá er það er komið að hinu neðra opi grind- 

arinnar, og ber ])á hökuna fyrst að í bogann undir 

blöðrubeininu, og þokast það nokkuð eitt upp á við, en 

nokkur hluti af andlitinu kemur þá um leið í Ijós millum 

blygðunaibarmanna, og að lokum skytur enninu og 

hvirílinum fyrir fremri röndina á holdbrúnni. 

Með þessuui hætti tekst optast náttúrunni einni 

að gjöra enda á fæðíngunni, en hins vegar stendur hún þó 

leingur yfir, enn þá er hvirfilinn ber eðlilega fyrst að, 

en varla mun konan eða barnið bíða nokkurt tjón, 

hvernig sem svo andlitið liggur í grindarholinu, efannars 

vegar ekkert tálmar fæðíngunni og hún er að öðru 

leyti með öllu eðlileg, og hríðirnar eru eðlilega magn- 

miklar, grindin rúmleg og jíifnvíð, og burðurinn eigi er 

of fyrirferðarmikill. En standi svo á, að fæðingin verði 

óeðlileg með einhverjum hætti því samfara, að andlitið 

ber fyrst að, mun hún og verða venju fremur lángvin 

og örðug, og hitt er vist, að hættara er við, að burð- 

urinn deyji í fæðíngunni þá er þannig teksí til, enn þá 

er hvirfilinn ber skakkt að, og er almennt við tekið, að 
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sii sje orsökin til þess, að svo lér, að til lángframa 

þreyngir að æðunum á hálsinum, og nærj)á blóðið eigi 

tálmunarlaust að halda rás sinni um líkama .burðarins. 

Vera má, að svo mikil missmíði sjeu á grindinni eða 

hríðirnar sjeu svo óeðlilegar, að náttúran ein eigi megi 

hjálpa sjer J)á er fæðíngin verður með þessum hætti 

og andlitið ber fyrst að. 

164da gr. 

En hvað hjálpinni við vikur, er yfirsetukonan má 

veita konunni J)á er andlitið ber fyrst að, [)á er hún 

að mestu leyti í hinu sama fólgin og J)á er fæðíngin er 

eðlileg* En J)ó viljum vjer vara yfirsetukonuna við að 

skadda augað í burðinum þá er hún ransakar konuna, 

og hins vegar skal hún með mestu varúð gjæta |>ess 

að styðja með hendinni á holdbrúna, en hún er venju 

fremur út þanin. Að öðru leyti skal yfirsetukonan 

eingan hlut eiga að, heldur láta fæðínguna ráða sjer 

sjálfa að minnsta kosti meðan burðinum miðar nokkuð 

niður eptir grindarholinu og hriðirnar eru eðlilegar. 

Takist þar á mót svo til, að andlitið nemur staðar 

í grindarholinu og situr þar með öllu fast um lángan 

tíma einhverra orsaka vegna þá er líður á fæðínguna, 

skal þegar sækja lækni til að ná burðinum með taung- 

inni, og hins vegar má og vera, að nauðsyn beri til að 

hann sje sóktur fyr á fæðingunni, þá er andlitið einhverra 

orsaka vegna alls ekki kemst niður i grindarholið. en 

3 
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nemur staðar fyrir ofan eða í hinu efra opi grindarinnar, 

en þá svo stendur á skal snúa burðinum við. 

Að síðustu viljum vjer minna yfirsetukonuna á 

eigi að láta konuna sjá barnið J)egar eptir fæðinguna 

jþá er J>að 'hefur fæzt með stórum fæðíngarsvepp í 

andlitinu, J)ví J)að lýtur opt út sem væri það vanskapað, 

og mundi slíkt valda konunni i snöggu bragði mikillrar 

hryggðar* En optast tekst að eyða að mestu leyti 

bólgunni úr andlitinu eptir nokkrar stundir með þvi að 

baða J)að upp úr köldu vatni eða urtaseyði, og verður 

{)á andliiið að því búnu nokkurn veginn eðlilegt útlits. 

skýrir [rá, hvernig fer fá er hliðar-heimínginn af 

höfðinu ber fyrst að. 

165ta gr. 

Mjög sjaldan ber við, að höfuðið liggur svo skakkt 

þegar í byrjun fæðingarinnar, að hliðar-helmíngurinn 

af höfðinu og nokkur parlur af eyranu liggur rjett fjrir 

innan legopið, en hvirfillinn nemur einhverstaðar staðar 

a grindarbarminum efra. Vera má að sliku valdi 

skekkja á leginu eða missmiði nokkur á efra opi grind- 

arinnar, en hins vegar ber j)ó slikt við |)ó eigi sje 

þessu um að kenna. Eigi er hægt að ákveða, hver lok 

muni verða á þesskonar fæðing. Á hinum fyrslu köfium 

af fæðingunni er allajafna vonandi, að svo heppilega 

takist til, að hriðirnar megis mátt og smátt snúa höfðinu 

SVO við, að hvirfillinn að lokum komist niður fyrir 
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barminn á grindinni og beri fyrst að, en þá er sJíkt eigi 

verður jþegar fyrst í íæðíngunni, má opt vera, að mart 

tálmi J)\í siðar, að svo megi takast til? og stundura 

nemur hvirfillinn með öllu staðar á barmi grindarinnar 

og kemst eigi úr stað en heldur hinni skökku legu. og 

enda þótt skekkjan á höfðinu lagist að nokkru leyti, 

má vera, að stundum dragi svo magnið úr hríðunum, að 

þær einar eigi megi gjöra enda á fæðingunni. |)á er 
/ 

fæðingin verður með Jjessum hætti, skal yfirsetukonan 

einúngis gjæta þess eins að láta konuna fyrstfrara eptir 

liggja á hliðinni, og J)að á J)á hliðina, sem höfuð burð- 

arins eigi liggur út að eða stendur fast á grindarbarminum, 

J)ví vera má, að með þessum hætti skreppi Jað niður 

fyrir hann. En komist yfirsetukonan að því, að hríð- 

unum eptir nokkurn tíma eigi tekst að koma höfðinu 

niður fyrir barminn á grindinni og lega þess er með 

öllu hin sama/og í fyrstu var hún, skal hún þegar 

gjöra lækni íijósn um slíkt, J>ví þá svo er skal allajafna 

ná burðinum annaðhvort með þeím hætti að snúa 

honum við, eða og með taunginni, og fer slikt eptir 

þvi, hvort höfuðið er komið skammt eða lángt niður i 

grindarholið. 

4da, 5ta og 6ta lilfellið, fiá er fyrst ber að í fœðíng- 

unm sitjandann, fótinn eða hnjen. 

166ta gr. . , 

J)á er svo er ástatt, að burðurinn reyndar liggur 

á leingri veginh i leginu, en höfuðið snýr upp að 
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legbotnirmm ? en hinn niðri hluti af bolmim snýr niður 

að legopinu, og er f>á tvennt til, J>að annað, að sitjand- 

inn J>okar fótunum til hliðar fegar í byrjun fæðíng- 

arinnar, og um leið og hann færist smátt og smátt 

leingra niður eptir grindarholinu, leggjast fæturnir upp 

með bolnum á burðinum, en hins vegar má og vera5 

að fæturna beri fyrst að í legopið fram undan sitjandanum. 

I fyrra tilfellinu ber J)á fyrst að í fæðíngunni sitjandann, 

en í hinu siðara annaðhvort fæturr^a, eða hnjen. J)að er 

J>vi með öllu auðsætt5 að |>esskonar fæðing er mjög lik 

hver annari í mörgum greinum, og J)á er einn er búinn 

að kynna sjer til hlítar, hvernig fæðíngin má verða með 

J>essum hætti, mun hann komast að raun um, að undir sitj- 

andanum einum er mismunurinn kominn að mestu 

eða öllu levti, og undir J>ví? hvernig hann færist 

niður eptir grindarholinu, og hvernig sem svo á 

[)esskonar fæðing stendur, má reyndar segja, að hann 

beri að nokkru leyti fyrst að? og fyrir J)á sök má eins 

kenna fæðínguna við sitjandann, enda J)ótt fyrst beri 

að annaðhvort fæturna, eða hnjen. Sökum J)essa? er nú 

var sagt, viljum vjer fyrst skýra frá, hvernig fer jþá er 

sitjandann ber fyrst að i fæðíngunni, og síðar frá Jæirri 

fæðíng, J)á er fæturna eða hnjen bera fyrst að. 
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4. þá er sitjandann ber fyrst að í fœðíngunnú 

167dn gr. 

Opt er torvelt að komast með vissu eptir þegar 

í byrjun fæðíngarirmar, hvort sitjandann muni fyrst bera 

að, þvi bæði er J)að, að hann liggur opt lángt uppi í 

grindarholinu, og að nokkru leyti er hann svipaðar 

viðkomu og höfuðið. Síðar á fæðíngunni, einkum eptir 

að himnurnar eru rifnaðar, er optast miklu hægar að 

komast eptir þessu, f)ví bæði má Jm.miklu glöggvar 

finna til sitjandans, og því síður er hætt við, að yfirsetu- 

konan villist á honum o^ taki hann (vrir andlitið* 

Með ])eim hætti lysir J)að sjer, að sitjandann beri 

fyrst að, að yfirsetukonan finnur til bakskorunnar og 

þarfagángsins í henni, eða til typpisins og hryggj- 

arliðanna á spjaldinu; eins fmnur yfirsetukonan til 

læranna að ofanverðu, og stundum verður hún vör við 

sköpin, efbarnið ersveinbarn, ogeins við nokkurn partaf 

mjaðmarbeininu. Allt slíkt vottar [)að, að sitjandann 

beri fyrst að, og þess ber að geta, að yfirstukonan má 

J)ví nær gánga úr skugga um, að svo sje, [)á er hún 

verður vör við grænleitan saur úr endagörninni ? er 

kemur í ljós eptir að himnurnar eru rifnaðar, og er 

hann opt svo sem kvoðukenndur. 
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29da mnyd. 

Af einkennum þessum, er nú voru talin, má yfir- 

setukonan ráða með nokkurri vissuv ef J)au annars vegar 

lýsa sjer glögglega? að sitjandann áburðinum muni bera 

fyrst að í fæðíngunni, og þegar má hún og komast eptir, 

hvernig hann liggur, og sýna J>að lærin og typpið, J>ví 

með öilu má henni Ijóst vera, að bæði lærin og neðri 

endinn á typpinu liggi í Jienni sömu stefnu og kviður 

burðarins* I marga staði er áríðandi að komast með 

vissu eptir, hvernig sitjandinn á burðinum liggur, J)á er 

liann ber fyrst að, J>ví fæðíngin er að miklu leyti komin 

undir legu hans, en hún má verða með ýmsum hætti, 

og eptir J)ví sem á stendur verður fæðíngin meir eðá 

minna óeðlileg. Til skilníngs viljum vjer á J>essumstað 
15* ' 
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taka fram tvö tilfelli, og verður J)á eptir jþví lega burð- 

arins optast, J)á er sitjandann ber fyrst að. þannig: 

a) bakið á burðinum smjr fram í hviðnum á 

konunni, og er þessi lega burðarins algeingust og all- 

bagkvæm í marga staði, og 

b) bakið á burðinum snýr aptur að hryggnum 

á konunni. 

En hins vegar snýr J)ó eigi i hvorugt skiptið 

hryggurinn eða bakið á burðinum beint aptur eða beint 

fram í grindarholinu, heldur liggur hann allajafna nokkuð 

á ská í sömu stefnu, og önnurhvor víddin á ská í efra 

opi grindarinnar liggur. 

' I68da gr. 

Optast tekst svo til, að náttúran ein gjörir enda 

á fæðíngunni eins og ef hvirfilinn í fyrstu hefði borið 

eðlilega að og lega burðarins verið með öllu eins og 

algeingast er hún, J)á er allt fer skipulega, en hins vegar 

er J)ó með öllu nauðsynlegt, að ekkert að öðru Ieyti 

tálmi fæðíngunni, en á því sýnir sig einkum mismunur- 

inn á fæðingunni J)á er hvirfilinn og sitjandann ber að, 

.að í hinu síðara tilfelli má opt verða, að burðurinn 

deyji ef annars vegar nokkuð tálmar henni, en eigi mundi 

slíkt haft hafa nokkur skaðvæn áhrif á burðinn ef hvirf- 

ilinn hefði borið að, og allajafna er hætt við, að burðurinn 

deyjisökum J)ess, aðof leingi þreyngir að naílastreingnum 

í fæðíngunni þá er sitjandann ber fyrst að. Hættast 

er við að svo fari seint á fæðíngunni, J)á er mestur 
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hluti af bolnum er kominn í ljós, en höfðinu miðar lítið 

niður eptir grindarholinu, annaðhvort sökum J)ess, að 

magnið dregur úr hríðunum, eða handleggirnir liggja 

skakkir og höfuðið eins, eða og önnur örsök tálmár 

fæðíngunni jþá henni er hjer komið, því reynslan hefur 

synt, að viðstaða á þessum kaíla fæðíngarinnar, sem 

nemur 8 eða tO mínútum, má opt valda f>ví, að burð- 

urinn deyji skömmu síðar. 

Lega sitjandans má verða með ýmsum hætti, eins 

og áður er sagt, en [)á tekst allajafna heppilega til, er 

bakið á burðinum snýr að nokkru leyti fram í móðurkvið, 

og [)á svo stendur á, kemur náttúran ein því til leiðar, 
i 

að allur burðurinn snýst svo við á leiðinni um grind- 

arholið, að bakið að síðustu snýr að mestu eða öllu 

leyti fram í kvið konunnar. Á líkan hátt snýst og 

burðurinn við, enda jpótt bakið á burðinum snúi að 

mcstu leyti aptur í kvið konunnar í fyrstunni, og er 

mjög svo áríðandi að svo takist til, |)ví að öðrum kosti er 

mjögsvo hætt við, að naflastreingurinn Iendi á milli bolsins 

á burðinum og blöðrubeinsins, og [>reyngir f)á opt að 

honum um of, og hins vegar má og opt vera, að hand- 

leggirnir tálmi eigi all-Iítið fæðíngunni, og í [)riðja 

lagi stendur hakan á burðinum opt fóst á einhverjum 

stað á barmi grindarinnar, þá er bakið á burðinum snýr 

apturígrindarholinu, ogstundumfærist hann í legu þessari 

niður eptir grindarholinu, — en optast verður sá endir á 

fæðíngunni, að burðurinn deyr þá er hún verður með 

þessum hætti. Af f)ví, er nú hefur verið sagt, má 

# 
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auðsæít verða, að opt fer svo, að náttúran hjálpar sjer 

með öllu, J)a er sitjandann ber fyrst að, en hins vegar 

þarf og opt að leita annara ráða svo fæðíngin megi vel 

takast, einkom J>á er liður undir lok hennar og að 

jþví er komið, að höfuðið og handleggirnir komi i Ijós, 

J)ví að öðrum kosti er hurðinum opt lifshætta búin* Varla 

þykir nauðsyn bera til að geta {>ess hjer, að siður 

tekst náttúrunni einni að gjöra enda á fæðingunni {)á 

er konan á barn í fvrsta sinn, enn bá er hún hefur 

einusinni eða optar áður barn alið, J)á er sitjandann 

ber fyrst að i fæðíngunni. 

169da gr. 

Misjafnt erþað, hve lángvin fæðíngin verður, {)á er 

sitjandann ber fyrst að5 og fer slikt að mestu leyti eptir 

J)vi, hvort bakið á burðinum snyr meir fram eða aptur 

í grindarholinu. 

Standi svo á? að bakið á burðinum snýr reyndar 

fram í grindarholinu, en það liggur J)ó um leið nokkuð á 

ská, eins og úður er sagt, sökum |)ess, að sitjandann 

hefur í fyrstu borið að í hið efra op grindarinnar í 

feirri stefnu, sem önnurhvor vídd [)ess á ská liggur, 

verður yíirsetukonan [)ess vísari, jþá er hún kannar 

konuna, að annar mjaðmarspaðinn liggur fram á við 

gagnvart öðruhvoru nárabeininu, en hinn mjaðmarspað- 

inn liggur fremur aptur á við í [)á stefnu, sem hið 

ibjúga vik grindarinnar liggur og á ská liggur gagnvart 

nárabeini [)ví, sem hinn mjaðmarspaðinn veit að; enn 
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fremur lýsir þessi lega burðarins sjer með J>eim hætti, að 

sá mjaðmarspaðinn? er snýr fram, liggur dýpra eða 

leingra niður i grindarholinu, enn hinn, og helzt þessi 

lega feirra um alla fæðínguna. Eins er um sitjandann, 

að hann liggur á líkan hált á ská á leiðinni um grind- 

arholið, en J)ó verður slíkt með ])eim hætti, að f>ví 

leingra sem sú mjöðmin, er veit fram að nárabeininu, 

færist niður eptir grindarholinu, J)ess meir nálægist sú 

mjöðmin, er snýr aptur smátt og smótt bugðuna á \ 

spjaldinu. Sje nú komið að J>ví? að sitjandinn kemur í 

Ijós um hið neðra op grindarinnar, þá kcmur fyrst í Ijós 

sú mjöðmin, er veit fram í grindarholinu, og ber hana 

upp í bogann undir blöðrubeininu, en um leið og J>etta 

verður, kemur allur sitjandinn smátt og smátt í Ijós 

millum blygðunarbarmanna, og að lokum skýtur [>eirri 

mjöðminni, er aptur veit, fyrir fremri barminn á hold- 

brúnni; J>að er J>ví auðsætt, að fæðíngin verður með 

likum hætti, að minnsta kosti hvað legu burðarins við 

víkur, á leiðinni um grindarholið, hvort heldur sem 

sitjandann eða hÖfuðið ber fyrst að í fæðíngunni, J>vi 

sitjandann ber að í hið efra op grindarinnar eins og 

höfuðið, if>eirri stefnu, sem önnurhvor skávíddin liggur 

i, en á leiðinni um grindarholið verður lega sitjandans 

eptir víddinni á f>ykktina, og J>essari legu heldur hann 

J>á er honum skýtur út um hið neðra op grindarinnar* 

J)egar er sitjandinn er kominn í ljós, kemur hin 

næsta hrið J>ví til leiðar, að hann snýst með J>eim hætti 

við, að kviðurinn á barninu snýr skáhallt niður að 
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öðruhvoru lærinu á konunni að innanverðu; J>essi Iega 

burðarins helzt meðan bolnum á því skýtur út? en 

hendurnar liggja fram með brjóstinu og fast upp að því, 

en allur bolurinn liggur og með likum hætti á ská á 

leiðinni um grindarholið og herðarnar liggja beinlínis 

eptir annarihvorri vídd grindarinnar á ská. Síðar fylgir 

höfuðið og ber f>að að í hið efra op grindarinnar eptir 

annarihvorri víddinni á ská, en hakan styzt við 

brjóstið að ofan verðu. Síðar snýst höfuðið að nokkru 

leyti við i grindarholinu, og liggur f>að |)á eptir víddinni 

á fykktina, og opt ber við, að J)\í skýtur snögglega út 

um hið neðra op grindarinnar, með j>eim hætti, að 

hnakkann ber fyrst að í bogann undir blöðrubeininu, en 

siðar skreppur hakan, andlitið og hvirfillinn fyrir fremri 

röndina á holdbrúnni. 

En sje svo? að bakið á burðinum snýr fremur 

aptur í grindarholinu 5 mun J)ó mega fullyrða, að 

fæðíngin verði með líkum hætti5 og sagt er næst á 

undan, og hins vegar er og lega burðarins á leiðinni 

um grindarholið að mestu leyti samkynja legu hans i 

fyrra skiptið. En [)egar er sitjandinn er kominn í Ijós 

um hina ytri fæðíngarparta, og snýr J)á bakið skáhallt 

niður á við.5 valda fm hinar næstu hriðir, að allur 

bolurinn á burðinum snýst við5 með þeim hætti, að 

bakið snýr skáhallt upp en kviðurinn niður á við5 og 

er slíkt í alla staði rnikils áríðandi; {)ví J)á er þannig 

tekst til5 verður fæðíngin úr því með öllu jafneðlileg, 

og ef bakið á burðinum hefði frá fyrstu snúið frarn á við 

» L 
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i grindarholinu. Vera má að burðurinn snúist þannig 

við nokkru fyr í fæðíngunni, áður enn sitjandinn er 

kominn niður í hið neðra op grindarinnar, en stundum 

verður slíkt fyrst eptir að sitjandinn og nokkur hluti af 

bolnum er kominn í Ijós; en allajafna er mikils áríðandi, 

að svo takist til, hvort heldur sem slíkt verður fyr eða 

síðar á fæðíngunni? eins og áður er sagt. 

170sta gr. 

Nú viljum vjer skýra frá, hvernig hjálpinni i 

fœðíngunni verður komið við J)á er [)annig er ástatt. 

Hjer á undan höfum vjerkynnt oss, með hverjum hætti 

náttúran ein má gjöra enda á fæðíngunni; og allajafna 

er vonandi, að svo takist til, [)á er hríðirnar eru með 

öllu eðlilegar og ekkert annars vegar tálmar fæðíng- 

unni. J)að er J)ví með öllu auðsætt, að hjálpin í þess- 

konar fæðíng er að mestu leyti hin sama, og væri hún 

með öllu eðlileg, en [)ó viljum vjer taka fram fáeinar 

reglur, er yfirsetukonan skal gjæta [)egar þannig er 

ástatt, og eru [)að: 

a) Opt verður fæðingin venju fremur lángvin [)á 

þannig tekst til, og einkum seinnkar henni fyrst framan 

af, en hins vegar er mikils áríðandi, að konan eigi 

J)egar í fyrstu eyði kröptunum með árevnslu, er 

reyndar öll er til ónýtis, en [>ess gerist íyrst |)örf 

siðast á fæðíngunni, og J)á 'fyrst Ilýtir slíkt henni; fyrir J)á 

sök skal yfirsetukonan ráða konunni frá, að svo miklu 

leyti í hennar valdi stendur að ílýta fæðíngunni fyrst 
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framan af henni, en herða heldur því öllugar á eptir, 

þá er komið er að J>ví, að höfuðið kemur í Ijós um hið 

neðra op grindarinnar. 

b) |)á er sitjandinn er kominn niður að hinu 

neðra opi grindarinnar, skal yfirsetukonan styðja með 

varúð utan á holdbrúna, sökum J>ess, að henni er 

allajafna meiri hætta búin J)á er sitjandann ber fyrst 

að, enn J)á er hvirfillinn kemur lyrst i Ijós, og er sú 

orsök til J)ess, að sitjandinn er miklu fyrirferðarmeiri, 

enn höfuðið. 

c) Sje sitjandinn kominn í ljós og hríðarnar eru 

^ að öllu leyti eðlilegar, skal yfirsetukonan varast að toga 

í barnið eða r'eyna til að snúa J)ví við, J)ví að öðrum 

kosti er hætt við, að slíkt einúngis tálmi fæðíngunni, og 

einkum má slikt valda J)vi, að höfuðið og handleggirnir 

komi síður i Ijós. En f)ar á mót skal yfirsetukonan 

gjæta J)ess eins vandlega að halda undir sitjandann, J)á 

er hann er kominn í ljós og hylja hann J)egar með 

volgu Ijerepti. 

d) Sje allur bolurinn á barninu upp að brjóstinu 

kominn í ljós, skal yfirsetukonan hvetja konuna til að 

herða á eptir fæðingunni meðan á hríðunum stendur 

til að flyta J)ví, að höfuðíð komi í ljós. En takist svo 

til, að leingi stendur á slíku og fæðíngin verður úr J>ví 

mjög lángvin, er eigi annars kostur, enn að ná höfðinu 

á burðinum í Ijós með ráðum, er við eiga, sje barnið 

annars vegar eigi dautt. 
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171sta gr. 

Að öðru leyti enn því, er nú hefur sagt verið. 

verður hjalpinni í fæðíngunni, þá er jþannig stendur á, 

eigi kornið við, og hins vegar gerist þess heldur eigi 

þörf þegar náttúran ein má gjöra enda á fæðíngunnú 

£n þegar svo er ástatt, að magnið dregur úrhríðunum, 

annaðhvort fyrst á fæðíngunni eða þegar er á hana liður, 

en grindin er öll fremur þraung og burðurinn fyrir- 

ferðarmilíill og fæðíngunni annars vegar tálmar með 

ymsum hætti, svo hjerumbil er útsjeð um, að náttúran 

ein eigi má gjöra enda á henni, má opt vera, að eigi sje 

annars kostur, enn að ná burðinum í Ijós annaðhvort að 

mestu eða öllu leyti. Eins ber og bryn nauðsyn til, 

að svo sje með farið, þá er svo er ástatt, að annaðhvort 

er líf konunnar eða barnsins í veði, ef eigi er með 

ráðum fyr gjprður endir á fæðíngunni, enn hríðaaflið 

eitt má koma því til leiðar. 

jjað er með öllu auðsætt, að eigi verður burð- 

inum náð allajafna með hinum sömu ráðum, heldur 

verður slíkt að fara eptir því, hve lángt sitjandinn er 

kominn niður í grindarholið. 

Standi svo á,' að sitjandinn er annaðhvort fyrir 

ofan, eða hann er að eins kominn niður í hið efra op 

grindarinnar, og hægt er að þoka honum til og frá, en 

hins vegar ber nauðsyn til, að burðinum sje þegar náð 

af áður sögðum orsökum, skal yfirsetukonan, líkt og 

farið er að, þá er burðinum er snúið við, fara með aðra 

höndina upp um leggaungin og legopið allt að sitjanda 

\ • • 
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burðarins; jáaðan fer hún með fíngriuium upp með 

lærunum og upp að hnjánum á honum, en að f>vi 

búnu skal hún reyna til að ná fótunum niður eptir 

grindarholinu, og má slíkt verða með f>eim hætti, að 

hún tekur með einum fingrinum í hnjesbæturnar, en 

hinum fíngrunum heldur hún utan um hnjen; þannig 

tekst henni að ná fótunum niður um leggaungin og út 

um hina ytri fæðíngarparta. En verði nokkur viðstaða 

á, einhverra orsaka vegna að ná fótunum báðum saman 

niður eptir leggaungunum, skal yfirsetukonan ná einúngis 

öðrum fætinum í senn, og má vera, að slikt fari betur 

í marga staði. Síðar (í 179da gr.) viljum vjer skyra 

nákvæmar frá, með hverjum hætti að svo búnu skal ná 

burðinum í Ijós með [)ví að toga annaðhvort í annan 

eða báða fæturna. 

En sje svo, að sitjandinn á burðinum er kominn 

lángt niður í grindarholið, en hins vegar ber þó nauðsyn 

til, að burðinum sje þegar náð í Ijós, má slíkt einúngis 

verða með [)eim hætti, að ná skal með vísifingrunum 

sinn í hvorn nárann, og toga svo þannig burðinn út um 

hina ytri fæðíngarparta. 

Stundum tekst svo til, að mestur hlutinn af boln- 

um á burðinum og fæturnir koma í ljós án [)ess hjálpar 

Jrnrfi við, en handleggirnir fylgja eigi með brjóstinu, 

en [)eir liggja upp með hálsinum og fram með höfðinu, 

en [)á gerist einúngis [)ess [)örf að ná handleggjunum 

með ráðum. 

Enn má [m við bæta, að stundum tekst svo til, , 
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að einúngis verður viðslaða á, að höfuðið burðarins korni 

í Ijós, og er jþá hjálpin J)á svo stendur á i því einu 

fólgin að ná f)ví með ráðum. 

172lir gr. 

Af J)ví, er nú hefur sagt verið, má með öllu Ijóst 

verða, að öll aðferðin til að ná burðinum, þá er sitjand- 

ann ber fyrst að? er að mildu leyti frábrugðin hver 

annari eptir því sem á stendur, og er slikt einna mest 

komið undir þvi, hve lángt hríðirnar eru búnar að koma 

fæðingunni. En þvi síður sem hjálpar þarf við, þess betur 

tekst til, og fyrir þá sök viljum vjer á þessum stað 

taka það fram við yíirsetukonuna að Iáta hriðirnar einar 

ráða, þá er annars vegar hvorki konunni nje burðinum 

er hætta búin, ag bíða þess að sitjandinn komist svo 

lángt niður eptir grindarholinu sem verða má. En á 

þessum stað hjótum vjer einúngis að vitna til kaflans 

(178da gr.til 185 gr.), og er þar skýrt frá, hvernig með 

skal fara, þá er ná verður burðinum í Ijós að mestu eða 

öllu leyti, en hjer viljum vjer enn þvi við bæta, aðyfir- 

setukonan skal allajafna gjöra sjer ljóst, með hverjum 

hætti verða megi meinbugir á fæðingunni, þá er hún 

verður með þessum hætti, eins og þá er hún annars 

vegar verður óeðlileg, og verði hún þess visari, að 

konunni eða burðinum er nokkur hætta búin, er það 

allajafna hyggilegast að gjöra þegar Iækni njósn um 

slíkt, ef annars vegar þess er kostur. 

* 
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5. skýrir frá fœðmgunni pa er fœturna ber fyrst að 

173ia 8r. 

Stundum fcr svo að fæturna ber fyrst að í 

fæðíngunni, annaðhvort annan þeirra eða J)á báða, en 

annar fóturinn liggur í hinu fyrra tilfellinu upp með 

kviðnum á burðinum, eins og sagt er, f)á er sitjandann 

ber fvrst að; þá er báða fæturna ber fyrst að í fæð- 

ingunni má segja, að slíkt sje fótafæðing að öllu leyti, en 

þá er annan þeirra ber að? segja menn, að hún sje 

að hálfu leytu Hjer á eptir gjörum vjer að mestu leyti 

svo ráð fyrir, að báða fæturna beri fyrst að í fæðing- 

unni, en J)ó viljum vjer ítreka það, að fæðingin verður 

að öllu leyti með hinum sama hætti, enda J)ótt einúngis 

arinan fótinn beri fyrst að. 

174da gr. 

|)á er fæturna bcr fyrst að, þenst legopið mjög 

svo seint út, og himnurnar eða belgirnir eru eigi með 

hinum sama hætti út J)andar, eins og j)á fæðíngin er 

með öllu eðlileg, og eru pær nokkuð aflángar og mjókka 

nokkuð, |)á er dregur niður að legopinu, en innanundir 

J)eim má íinna til nokkurra parta af burðinum, en J)ó 

má vera, að eigi sje hægt að kanna J)á til hlítar, fvr 

enn himnurnar rifna. En hins vegar fer svo, að himn- 

urnar rifna, fyr enn venja ertil, J)á er fæðingin ermeð 

öllu eðlileg, og rennur J)ví nær allt legvatnið út, og 

veitir úr J)ví hægar að komast með vissu eptir, hvernig 
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20sla mynd. 

burðurinn liggur, og síður er f)á hætt við, að yfirsetu- 

konan taki höndina fyrir fótinn eð fótinn fyrir höndina 

Sumpart má þekkja fótinn á tánum, enj>ær eru styttri, 

enn fíngurnir, og hins vegar liggur stóratáin fast við 

næstu tána, en nokkurt bil er á milli þumalfingursins 

og hinna fíngranna; sumpart má og þekkja fótinn á 

hælnum, öklanum og jarkanum. Opt ber við, að fótblaðið 

fyrir neðan ökla beygist upp að mjóaleggnum, og [)á 

svo stendur á, liættir yfirsetukonunni til að taka slíkt 

fyrir olbogann, en J)á er hun fer nákvæmar höndum um 

fótinn, má hún J)ó að mestu eða öllu leyti gánga úr 

skugga um, að eigi sje svo. 

En J)á er fæturna ber fvrst að í fæðíngunni, er 
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það eiiigu síður áriðandi að komast með vissu eptir, 

hvernig bolurinn á burðinum Iiggur5 enn J)á er sitj- 

andann ber íyrst að, sem áður ersagt. En lega burð- 

arins lysir sjer á J)ví, hvernig tærnar og hælarnir snúa, 

J)vi tærnar snúa, eins og öllum er Ijóst í J)á stefnu, 

sem kviðurinn liggur, en hælarnir á bak aptur. En J)ó 

verður ekkert með vissu ákveðið um slikt, fyr enn 

fæðingin er komin svo lángt, að fæturnir eru komnir 

út um hina ytri fæðingarparta og sitjandinn niður í 

grindarholið, jþví fyr á fæðíngunni má opt vera, að 

fæturnir eigi liggi með öllu eðlilega i leggaungunum, 

eða með öðrum orðum, J)eir liggi sumpart skakkir, sum- 

part á víxl, og hins vegar má heldur eigi með vissu 

sjá fyrir, hvernig bolurinn á burðinum mnni liggja, fyr 

enn hann er vel kominn niður i grindarholið. A Jíessum 

stað hljótum vjer því, eins og áður gjörðum vjer, J)á 

er skyrt var frá sitjandafæðingunni, að gjöra mun á 

legu burðarins, jþá er fæturna ber fyrst að, en slíkt fer 

eptir J)ví, hvort; 

a) bakiö á harðinum snýr að nokkru leyti fram 

í grindarkolinu, og er J)essi lega hans almennust og 

hagkæmust í alla staða, eða 

b) bakið á burðinum snýr að nokkru leyti aptur 

t grindarholinu. 

Jjannig má verða auðsætt, að lega burðarins er 

með líkum hætti, hvort heldur sem sitjandann eða fæt- 

urna ber fyrst að, og eins er og um J)að, að öll fæðingin 
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verður að miklu Ieyti með hinum sama hætti í báðum 

tilfeliunum, að f>ví undanteknu, að bolurinn á burðinum 

færist fljótar niður eptir grindarholinu, J)á er fæturna 

ber fyrst að, sökum J>ess að lærin, sem liggja upp 

með kviðnum á burðinum, f)á er sitjandann ber fyrst 

að, gjöra nokkra mótspyrnu á leiðinni um grindarholið. 

175ta gr. 

Áður er skýrt frá, hver endir almennast verður á 

fæðingunni, J)á er sitjandann ber fyrst að, en eins er og 

að mestu leyti um fæðínguna, J)á er fæturnir koma fyrst 

í Ijós, og verður hún jþví nær með hinum sama hætti. 

J)á er annars vegar ekkert tálmar fæðíngunni, má opt 

vera, að náttúran ein gjöri enda á henni, án þess 

konan eða barnið bíði tjón af. En af hinum sömu 

rökum, sem áður er sagt, er J)ó fæðíngin, fá er fæturna 

ber að eins og sitjandafæðíngin eigi jafneðlileg og hún 

er, þegar hvirfilinn ber fyrst að. Uins vegar er og 

fótafæðíngin almennast eigi jafnhagkvæm og sitjanda- 

fæðingin fyrir burðinn, sökum J>ess, að J)á sitjandann 

ber fyrst að, vikkar og J)enst betur út allur hinn mjúki 

fæðíngarvegur, en af slíku Ieiðir aptur, að höfuðið 

kemst hægar út um hann síðar, heldur enn J)á er 

fætúrna ber fyrst að; eins er og um það, að lærin 

á burðinum liggja upp með kviðnum á honum, J)á ,er 

sitjandann ber fyrst að, og J)reyngir með Jæssum hætti 

siður að naflastreingnum á leiðinni um grindarholið, en 

annars vegar er mjög hætt við, að blóðrásin um 
16 
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hann slöðvist, og hlizt opt tjón af slíku. Af f>essum 

rökum má og auðsætt verða. og hins vegar staðfestir 

og reynslan slikt, að sú fæðing verður með Öllu eðli- 

legri, J)á er einúngis annan fótinn ber að, enn þá er 

þeir koma báðir saman í Ijós, en fæðíngin erþóreyndar 

með mjög svo líkum hætti í báðum tilfellunum. 

176ta gr. 

Áður höfum vjer skyrt frá, hvernig með skal fara, 

])á er fæðingin verður með J)eim hætti, að sitjandann 

ber fyrst að9 en hinu sama máli er og að gegna, [>á 

fæturna ber fyrst að? [)ví almennast tekst svo til, að 

náttúran ein má gjöra enda á fæðingunni? og bezt fer að 

eiga eigi hlut að? ef annars vegar ekkert tálmar fæðíng- 

unni og hríðirnar eru að öllu leyti eðlilegar og yfirsetu- 

konan sjer gjörla, að hvorki er konunni nje barninu 

nokkur hætta búin. En J)ó ber jpcss að geta, að yfir- 

setukonan skal gjæta vandlega að nafiastreingnum, og 

skal hún í [)ví skyni, þegar burðurinn er kominn í 

Ijós upp að sitjanda, reyna til að komast eptir, hvort 

hann liggur milli læranna (Jivort burðurinn silur klof- 

vega á na(laslreingnmn) ? og verði hún J>ess vísari, 

skal hún með varúð toga í þann partinn af nallastreingn- 

um, sem liggur með bakinu á burðinum, og má vera, 

að hún með jþessum hætti geti gjört lykkjuna svo stóra, 

að smeygja megi öðru hnjenu á burðinum út úr henni. 

^)á er sitjandinn er kominn í Ijós og naflastreingurinn 

annars vegar liggur upp með kviðnum á burðinum, 
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skal yfirsctukonan taka um hann hægt og hægt með 

tveim fíngrum, og toga hann nokkuð eitt út? en með 

þessum hætti er svo sjeð um, að síður er hætt við, að 

hann slitni eða togni meðan á fæðíngunni stendur. 

Annara ráða þarf eigi að leita, f)á er fæturna ber 

fyrst að? utan svo standi á, sem sagt er um sitjanda— 

fæðínguna5 en J)á má vera, að aðferðin sje að nokkru 

leyti hver annari frábrugðin, eptir því sem á stendur, 

og fer slíkt eptir j>yí, hvort ná verður öllum burðinum 

með ráðum, en sjaldnar ber við, að þess gjörist þörf*, 

eða og fyrst ber nauðsyn til, að svo sje með farið, þ{\ 

er líður á fæðínguna, og J>arf |>á einúngis að ná hand- 

leggjunum og höfðinu í Ijós, og opt ber bryn nauðsyn 

til jpess, J)ví að öðrum kosti er líf burðarins í veði. 

Auðsætt er, að lífi burðarins er hættar, þk cr fæturna 

ber að í fæðíngunni, enn j)á er sitjandinn kemur fyrst 

í Ijós, og eins J)arf optar hjálpar við, J)á svo stendur 

á, en áður höfum vjer skyrt frá, með hverjum hætti 

fótafæðíngin eigi er jafneðlileg og sitjandafæðíngin. 

6. skijrir frá fæðingunni^ pcgctr hnjetv bera fyrst að. 

177da gr. 

j}á er hnjen ber fyrst að, er fæðíngin að þvi 

leyti frábrugðin fótafæðíngunni, að í stað {>ess, að fæt- 

urnir snúa niður í hinu síðara tilfellinu, eru þe\v þ{\ 

{)annig er ástatt, svo beygðir um hnjen, að {)au íiggja 
ÍÖT 
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neðst, og bera J>au fýrir þá sök fyrst að í fæðíngunni 

J>egar í byrjun hennar. 

Með líkum hætti og skyrt var frá um fæturna, 

má og vera, að fyrst beri að annaðhvort einúngis annað 

hnjeð eða J)au bæði í senn, og eptir J>ví má segja að 

fæðingin sje cið hálfu eða öllu leyti hnjefœðing. 

|)egar er himnurnar eru rifnaðar, má yfirsetukonan 

verða þess \isari, að hnjen bera fyrst að, og lysir öll 

lögun þeirra slíku berlega, og varla verður henni f)að 

á að taka hnjeð fyrir olbogann, f)ví ]>að er miklu fyrir- 

ferðarmeira, og J)á er á fæðínguna líður má gjörla 

þekkja hjeð á hnjeskelinni, og eins er lærið fvrirferð- 

armeira til að finna, enn handleggurinn, og stundum má 

og finna til alls fótarins skammt burtu. 

Af J)ví, er nú hefur sagt verið, má með öllu 

auðsætt verða, að fæðíngin verður að mestu leyti 

hin sama, og f)á er fæturna ber fyrst að hvað legu 

burðarins snertir, og eins er og um alla meðferð meðan 

á henni stendur. Varla jþykir nauðsynlegt að taka 

fram á þessum stað, að ná verður burðinum i Ijós með 

því að toga í hnjen, f>á er náttúran annars vegar þarf 

aðstoðar við til að koma burðinum í heiminn, í stað 

þess að í hinu tilfellinu var burðinum náð í Ijós með 

því að toga i fæturna. 
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Hjer segir, hvernig ná skal burðinum í Ijós þá er 

fæturna, hnjen eða sitjandann ber fyrst aS í 

fæðíngunni. 

178da gr. 

Áður er skýrt frá5 með hverjum hætti það verður, 

að nauðsyn ber til að ná burðinum í ljós með ráðum í 

þessum þrem tilfellum, J)á er fæturna, hnjen eða sitj- 

andann ber fyrst að í fæðíngunni. En á Jessum stað 

viljum vjer skýra frá? hvernig ná skal burðinum í Ijós þegar 

Jannig er ástatt og þess annars vegar gerist J)örf, og 

fyrst viljum vjer þá geta j)ess? hvernig ná skal burð- 

inum, Já er fæturna ber fyrst að, en f>ar á eptir skýrum 

vjer frá aðferðinni til að ná burðinum f)á er hnjen eða 

sitjandinn kemur fyrst í Ijós. 

Hjer segir^ hvernig ná skal burðinum í Ijós pá er 

fœturna ber fxjrst að í fœðmgunni. 

179da gr. 

Til Jess því Ijósar megi verða sagt frá aðferðinni 

til að ná burðinum í Ijós, viljum vjer skipta henni í 

Jrjá kada, og viljum vjer fyrst skýra frá, hvernig ná 

skal burðinum í Ijós upp að herðunum, í öðru Iagi, 

hvernig náskal handleggjunum, og í Jriðja lagi, hvernig 

ná skal höfðinu í Ijós. 

a) hvernig ná skal burðinum í Ijós upp að 

herðunum. Fara skal með aðra höndina inn í leg- 
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gaungin og taka með henni utan um báða fæturna með 

J>eim hætti, að hælarnir liggi innan í lófanum, en 

laungu taungina skal leggja millum mjóuleggjanna fyrir 

ofan öklana, og halda með hinum fíngrunum utan um 

öklana; J)á er búið er að ná þessu haldi á fótum burð- 

arins, skal hægt og hægt toga j)á út um hina ytri 

fæðíngarparta. |)egar er náð verður til hnjánna, skal 

taka með hinni hendinni utan um jþau með líkum hætti, 

og gjört var um öklana, með jþeim hætti, að hnjen liggi í 

lófanum, og að [)ví búnu skal ná burðinum lit upp að 

sitjanda, ef annars vegar jþað eigi tálmar, að naflastreing- 

urinn er flæktur millum fótanna á burðinum, því J)á svo 

stendur á, verður fyrst að greiða úr honum með áður 

sögðum hætti J)á er sitjandinn er kominn niður að 

hinu neðra opi grindarinnar, skal íaka sitt með hvorri 

hendi utan um mjaðmirnar, með jþeim hætti að taka 

skal með vísifíngrinum í nárann, en halda þumalfíngr- 

inum aptur á hryggnum, en að því búnu skal hægt 

og hægt toga burðinn niður eptir upp að herðunum, 

en J)ess eins ber að gjæta, J)á hjer er komið að gjæta 

vandlega að naflastreingnum jþá náð verðui; upp að honum 

og vita, hvort eigi eru snurður á honum eða hann liggi 

óeðlilega og togni, jþví J)á skal þegar lagfæra hann. 

Standi svo á, að lega burðarins er með jþeim hætti, að 

bakið snýr meir aptur í grindarholinu, og tekst |)á 

siður til, skal enn fremur gjæta þess, jþegar er sitjandinn 

er kominn í Ijós að snúa burðinum við, svo bakið snúi 

fram á við, ef náttúran ein eigi áður er búin að koma 
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sliku til leiðar, en þannig skal með fara: taka skal 

með báðum höndunum utan urn mjaðmirmar og snúa 

svo burðinum hægt og hægt við j)ángað til bakið snyr 

að mestu leyti fram, en kviðurinn aptur, og J)ess ber 

að gjæta að snúa burðinum við til jpeirrar hliðar, sem 

snúningurinn verður styttri. J)egar búið er að snúa 

burðinum að öllu Ieyti við, skal halcla hinu fram, og ná 

burðinum í Ijós upp að herðunum. 

|)ess ber að gjæta að hylja burðinn jafnóðum og 

hann kemur i ljós með heitu og voðfeldu ljerepti. 

180sla gr. 

b) |)egar handleggirnir á burðinum liggja upp með 

hliðunum á höfðinu, skal almenriast ná þcim í Ijús með 

Jjeim hætti, að yfirsetukonan nær hægri handleggnum með 

hægri hendinni, en vinstri handleggnum með hinni vinstri 

hendi, ogalgeingasterað ná fyrst í Ijós J>eim handleggnum, 

er næst liggur eða veit niður að holdbrúnni. En þannig 

skal með fara, J)egar ná verður handleggjunum annars 

vegar í Ijós: með annari hendinni skal lypta líkama 

burðarins nokkuð eitt upp til hliðar, en um Ieið skal fara 

með vísifíngur og Iaungutaung upp með bakinu á burð- 

inum fram fyrir herðarnar allt að upphandleggnum ogsvo 

fram að olboganum; þar nemur yfirsetukonan staðar með 

fíngurna, en þumallingrinum heldur hún í olbogabótinni. 

J)á er hún með Jæssurn hætti er búin að n& traustu 

haldi utan um olbogann, skal hún síðar draga hand- 

legginn á burðinum að sjer, en láta hann J)ó með öllu 



248 

halda legu sinni, fram hjá andlitinu og brjóstrnu ogsvo 

út um hina ytri fæðingarparta, ogleggja hann siðan til 

þeirrar hliðar á burðinum, sem hann á að liggja við. Siðar 

skiptir yfirsetukonan höndum, og nær hinum handleggn- 

um í ljós með hinum sama hætti, sem nú var sagt. 

En J)á er burðurinn annaðhvort eigi er orðinn fulltíða 

eða rotnun er kominn í hann, mun bezt fara að ná 

einúngis öðrum handleggnum í Ijós, en láta hinn fæðast 

með höfðinu, og er J)á með þeim hætti búið svo um 

hnútana, að síður er hætt við, að höfuðið detti af 

burðinum J)á er legopið kiprast saman um hálsinn á 

honum, og heíur slíkt borið síundum við J)á er rotnun 

er komin í hann? en handleggurinn kemur J)ví til leiðar, 

að eigi tekst þannig til. 

Liggi annarhvor handleggurinn á bak við blöðru- 

beinið upp með hnakkanum á burðinum, og örðugt er 

að ná honum í ljós sökum þessa, skal taka yfir um bakið 

og brjóstið á burðinum, en J)ó með mestu varúð, og 

svo sem lypta öllum líkamanum nokkuð upp á við,í 

grindarholinu, en um leið skal snúa honum öllum nokkuð 

við til annararhvorrar hliðar, en með J)essum hætti 

tekst svo til, að handleggurinn dettur til hliðar út frá 

blöðrubeininu, og er J)á úr J)ví hægt að ná honum með 

venjulegum hætti. 

Á Jæssum stað viljum vjer geta þess, að yfirsetu- 

konan skal allajafna gjæta J)ess, þá er ná verður 

handleggjununum í fæðíngunni, að toga eigi í upp- 

handlegginn í staðinn fyrir í olbogabótina, því J)á svo 
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tekst til er hætt við, að burðurinn handleggsbrotni, 

og eigi eru svo fa dæmi f>ess, að f)annig fer? f)á er 

ógjætilega er að farið. 

181sta gr. 
X 

c) skýrir frá, hvernig ná skal höfðinu í Ijós. 

Aður höfum vjer sagt, að mjög svo er áríðandi, að 

höfuð burðarins fylgi þegar á eptir, er bolurinn allur er 

kominn í ljós, f>ví að öðrum kosti er líf burðarins i 

veði; og f)á fer allt að óskum, er hríðirnar eru magn- 

miklar og eðlilegar á jþessum kafla fæðíngarinnar, og 

fyrir f)á sök er ráðandi til að auka f)ær, með jþeim 

hætti að núa utan kviðinn á konunni. Opt má vera, 

að f)að eitt dugi til að ná höfðinu á burðinum í Ijós, 

að yta f>ví svo fast sem verða má, niður að brjóstinu 

og snúa andlitinu nokkuð eitt aptur á við í grindar- 

holinu. En til f)ess að 'koma slíku til leiðar, skal 

yfirsetukonan annaðhvort fara með alla höndina eða 

einúngis með f>rjá miðfingurna annarar handar inn í 

grindarholið, og fer slíkt eptir f>vi, hve lángt eða 

skammt höfuð burðarins er uppij í grindarholinu, en 

með f)á höndina skal fara inn í grindarholið, er á við 

f)á hlið burðarins, er snyr fram á við, og skal hún 

fylgja með brjóstinu og hálsinum allt upp að andlitinu, 

og með f)essum hætti skal yfirsetukonan taka utan um 

nefið á burðinum. f)ó svo, að laungutaungina skal hún 

láta liggja fyrir neðan f>að, en með fæssum hætti kippir 

hún öllu andlitinu niður að brjóstinu, en um leið skal 
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þoka f)ví aptur á við í f)á áttina, sem annaðhvort hinna 

íbjúgu vika grindarinnar liggja eða niður í lægðina á 

spjaldinu. Einúngis f)á er miklir örðugleikar verða 

á sliku, og til þess að koma sjer því betur fyrir, skal 

yfirsetukonan voga sjer að toga með einum fíngrinum í 

munninn á burðinum, en f)ó má slikt allajafna verða 

með a.,nni mestu varúð, og eigi skal hún toga fast í 

neðri kjálkana, f)vi að öðrum kosti 'er hætt við, að f>eir 

brotni eða gángi úr lið. J)á er búið er með þessum 

hætti að koma höfðinu fyrir svo hagan lega, sem verða 

má, svo að hæðin á höfðinu nokkurnveginn samsvarar 

vidd grindarinnar á þykktina, er fyrst komið í það horf, 

að ná má höfðinu í Ijós, og ber f)á nauðsyn til, að 
# 

yfirsetukonan neyti beggja handanna til þessa, en áður 

hefur hin höndin einúngis lypt burðinum nokkuð eitt 

upp á við; þessa höndina skal yfirsetukonan nú leggja 

Ilata á bakið á burðinum með f>eim hætti, að þumal-- 

fingurinn og litli fíngurinn liggja sinn undir hvorri 

höndinni, vísifingurinn og græðifíngurinn sinn upp með 

hvoru herðablaði, og lánga taung upp með hálsinum 

að aptanverðu upp að hnakkagrófinni. ^á er yfirsetu- 

konan er búin að koma báðum höndunum fyrir með 
•j 

f>essum hætti, skal hún þegar toga höfuð burðarins 

að sjer eptir þeirri stefnu, sem miðlina grindarinnar 

liggur, það er með öðrum orðum, fyrst nokkuð niður 

á við, siðan fram á við, og siðast nokkiið upp á 

við, en slikt fer eptir f>vi? hvert höfuðið er í hinu efra 
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opi hennar. 

Takist yfirsetukonunni eigi með f>essum hætti að 

ná hofðinu á burðinum út um hina ytri fæðíngarparta 

án f)ess að beita miku afli til þessa, mun ráðlegast 

f>egar að hætta allri tilrauri um slíkt og sækja heldur 

fegar lækni, f)ví hann má f)ó allajafna gjöra enda á 

fæðíngunni með taunginni. En á þessum stað viljum 

vjer enn brýna fyrir yfirsetukonunni, að eigi dugir að 

beita aíli til að ná höfðinu á burðinum, f)á er f>annig 

stendur á, og höfum vjer áður getið f)ess á ýmsum 

stöðum, en hins vegar má með öllu fullyrða, að slíkt 

má leiða til fess, að bæði konan og burðurinn deyr, ef 

eigi er öll varúð við höfð í Jæssari grein. 

Hvernig ná skal burðinum, pá er annan fótinn ber 

fyrst að í fœðmgunni. 

182ur gr. 

|)á er einúngis annan fótinn ber fyrst að, og 

nauðsyn ber til að ná burðinum í Ijós með ráðum, skal 

yfirsetukonan loga fótinn að sjer með f>eim hætti, að hún 

skal taka með tveim fmgrum utan um öklana, og síðar 

f)á er nokkur hluti af fætinum er kominn í Ijós, skal hún 

taka með allri hendinni utan um mjóalegginn og siðast 

utan um hrijeð eða lærið. Eins skal toga varlega í 

burðinn f>egar f>annig er ástatt, svo eigi skaddist hann 

um liðamótim, og allajafna skal toga hann með f>essum 
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hætti niður á við, en eigi til hliða, og eins ber að gjæta 
/ 

Jjess, að likami burðarins megi snúast við á leið- 

inni svo hann síðast liggi eðlilega. Með jþessum hætti 

togar yfirsetukonan burðinn að sjer þángað til ná má 

upp í annanhvorn nárann eða upp í þá báða sitt með 

hvorum vísifíngri, en jaegar slíku verður komið við, skal 

hún á fessum stað ná haldi á líkama burðarins og 

toga síðan bolinn að sjer þángað til sá fóturinn, er 

fyrst ber að, er mcð öllu kominn í ljós; en úr því 

fæðíngunni er hjer komið verður hún síðar öldúngis 

með hinum sama hætti, og J)á er báða fæturna ber 

fyrst að. 

J)egar bakið á burðinum snýr aptur í grindar- 

holinu og hann eigi snýst við af sjálfum sjer um leið 

og yfirsetukonan nær fætinum og lærinu í ljós með 

áður sögðum hætti, skal allajafna snúa burðinum við? 

þá er svo er komið að ná með vísifíngrunum í nárana, 

en fumalfingrunum skal halda á sitjandanum, og skal 

snúa burðinum svo við, að bakið snúi að nokkru leyti 

fram á við? en að jjví búnu skal ná bolnum í ljós með 

venjulegum hætti. 
% 

Hvernig ná skal burbinum í Ijós, pá er hnjen bera fyrst 

að í fœðíngunnu 

183ia gr. 

J)á er bæði hnjen bera fyrst að í fæðíngunni, og 

annars vegar J>arf að ná burðinum í ljós, má slíkt bezt 
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verða með þeim hætti, að toga skal til skiptis með 

visifíngrunum í hnjesbætu rnar, og reyna f)annig til 

að ná fyrst öðru og síðan hinu hnjenu svo lángt niður 

millum hinna ytri fæðíngarparta ? að ná megi utan um 

J)au bæði í senn, og toga síðan hægt og hægt í J)au 

J)ángað til fæturnir eru með öllu komnir í Ijós, en úr 

{>ví svo er komið verður fæðíngin með öllu hin sama, 

og J)á er fæturna ber fyrst að. 

Beri einúngis annað hnjeð fyrst að, skal ná [)ví 

út um hina ytri fæðingarparta með hinum sama hætti, 

og sagt var að ná skyldi jþeim báðum, f)á er ])au bera 

fyrst að5 en að svo búnu verður fæðíngin úr J)ví hin 

sama5 og ])á er annan fótinn ber fyrst að. 

Hvernig ná skal burðinum i Ijós^ pá er sitjandann bcr 

fyrst að t fœðíngunni. 

184da gr. 

Takist svo heppiícga til5 að bakið á burðinum 

snúi J)egar í fyrstunni fram í grindarholinu5 svo eigi 

gerist J)ess þörf að snúa honum við5 skol ná honum í Ijós 

með þeim hætti5 að ná skal með visiflngrunum sinn i hvorn 

nárann5 en J)umalfíngurna skal leggja að aptanverðu á 

spjaldinu, og J)egar búið er að ná Jæssu haldi á sitjandanum5 

skal toga burðinn með J)essum hætti niður að holdbrúnni, 

en á leiðinni skal smátt og smátt kippa honum til 

hliðanna. En svo holdbrúin eigi skaddist skal nú lypta 

sitjandanum nokkuð upp á við um leið og honum skytur 

fyrir hana5 en úr J)ví skal toga bolinn hægt og hægt 
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ut, þángað til fæturnir annaðhvort koma í Ijós af sjálfum 

sjer, eða að öðrum kosti skal beygja J)á nokkuð saman 

um hnjáliðina, og ná |>eim síðan fyrir barminn á hold- 

brúnni. J)á er fæðíngunni er hjer komið, skal ná hinum 

parti líkama burðarins og handleggjunum með hinum 

sama hætti, og sagt hefur varið hjer að framan. 

En snúi bakið á burðinum í fyrstunni aptur á 

við, og þessi lega burðarins hefur eigi Iagfærst, áður 

enn sitjandanum varð náð í ljós, skal snúa honum við 

Jægar er búið er að ná sitjandanum út fyrir hina ytri 

fæðíngarparta með J)eim hætti, að bakið snúi að nokkru 

leyti fram, og J)ess ber að gjæta, að J)annig sje með 

íarið, áður enn farið er að ná hinum parti burðarins og 

handleggjunum í Ijós. 

Veiti yfirsetukonunni torvelt að ná sitjandanum í 

Ijós, annaðhvort sökum J)ess, að hann liggur svo lángt uppi 

í grindarholinu, að varla verður náð með vísifíngrunum 

upp í nárana, eða hann situr fastur í J)ví með ein- 

hverjum hætti, viljum vjer ráða henni til að láta J>egar 

sækja lækni eins og J>á hvern annan vanda ber að 

höndum í fæðingunnu 

II. Lega burbarins um pvert og á ská. 

185ta gr. 

Varla er munur á legu burðarins um pvert og á ská 

i leginu hvað fæðínguna snertir. ílins vegar eru eigi 
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þess dæmi, að burðurinn liggi með öllu um þvert í 

leginu í byrjun íæðíngarinnar, J>vi annað tveggja er 

]>að, að höfuðið eða sitjandinn liggur nokkru leingri 

niður i grindarholinu, enn hinn partur likama burð- 

arins, og fyrir J)á sök má reyndar segja, að lega burð- 

arins sje allajafna á ská, en sagt er svo, að hann liggi 

um J)vert J)á er skáhallinn eigi er mikill. 

Sökum þess, er nú var sagt, má og auðsætt verða 

að skýra má frá hvorutveggju legunni í senn, og J>að 

J)ví heldur, sem meðferðin í báðum tilfellunum er með 

öllu hin sama i fæðíngunni; en fyrir J)á sök nefnum 

vjer bæði legu burðarins um J>vert og á ská, svo yfir- 

setukonan megi skilja í Jæsskonar orðatiitækjum J)á .er 

hún heyrir J)au, en eigi sökum J)ess, að munur sje 

gjörandi á hvorutveggju legunni. 

J)á er líkami burðarins liggur um J>vert eða á 

ská, má hann bera að í fæðingunni með J>rennu móti, 

J)\i eitt af J>rennu ber J)á fyrst að kviðinn, bakið, eða 

aðrahvora hliðina, J)að er að skilja, J>essir partar burð- 

arins liggja næst legopinu, og í öllum tilfellunum má 

vcra, að höfuðið snúi til hægri hliður í grindarholinu, 

en sitjandinn til vinstri hliðar, eða hins vegar sitjandinn 

til hægri hliðar, en höfuðið að hinni vinstri hlið. 
/ 

186ta gr. 

Opt má vera, að komast megi eplir J)ví, hvort 

burðurmn liggur öfugt í leginu um lok með- 

gaungutimans eða í byrjun fæðingarinnar? jafnvel áður 
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enn yfirsetukonan tekur sjer fyrir höndur að kanna 

konuna og hún með J)eim hætti má með vissu komast 

eptir hvern partinn af líkama burðarins ber fyrst að í 

fæðingunni, en liins vegar verður J)ó slíkt eigi sagt 

með vissu fyrir, áður enn konan er ransökuð. Líkur 

fyrir J)ví5 að burðurmn liggi um J)vert eða á ská, eru 

þessar: að kviðurinn allur eigi er jafnt út J)aninn, en 

svo sem búnga út úr honum miðjum, og hann er venju 

frernur út þaninn á þverveginn; að glöggar má finna 

til burðarhræringanna, enn venja ertil, og jafnt til beggja 

hliða í kviðnum; að leghálsinn liggur lángt uppi í 

kviðnum, og eigi verður funðið til líkama burðarins 

innanundir honum eða og einúngis til útlimanna. 
r 

I fæðíngunni má imynda sjer, að burðurinn muni 

ligeja um þvert eða á ská, j)á er hríðirnar eru magn- 

litlar og geta ekkert að gert og eingin áhrif þeirra 

lýsa sjer á legopinu, en það J)enst mjög litið út og 

J)að jþó fremur á þverveginn, enn til allra hliða; belg- 

irnir eru heldur eigiút J)andir, eins og venja er til, og 

eru J)eir linir viðkomu innanundir legopinu; J)eir rifna 

opt snemma á fæðingunni, og nokkur hluti af legvatninu 

rennur reyndar út, en meiri hlutinn verður J)ó eptir, 

og rennur síðar út svo sem í dropatali; enda J)ótt 

himnurnar sjeu rifnaðar, má opt vera, að eigi veiti hægt 

að komast með vissu eptir, hvernig burðurinn liggur 

J)á er konan er ransökuð, J)ví opt tekst svo til, að sá 

partur burðarins, sem fyrst ber að, liggur annaðhvort 

fyrir ofan eða rjett við hið efra op grindarinnar. 
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187da gr. 

Almennast tekst svo til? að na verður burðinum 

með ráðum, J)á er hann liggur um J)vert eða á ská, og 

verður sá endir optast á fæðíngunni, f)ví náttúran ein 

er eigi fær um að gjöra enda á henni meðan f>essi lega 

hans helzt og hún eigi er lagfærð. Fyrst verður f)ví að 

breyta fessari legu burðarins með þeim hætti, að hann 

komi til að liggja á leingri veginn, og fyr er eingin 

von um, að náttúran megi gjöra enda á fæðíngunni; 

enda f)ótt búið sje að koma slíku til leiðar, máf)ó opt 

takast svo til, að ná verúur burðinum í Ijós, sökum 

J)ess að magnið dregur úr hríðunum að mestu eða öllu 

leyti. Sje fesskonar fæðíng látin eiga sig sálf, og 

yfirsetukonan á eingan hlut að til að ílýta henni með 

nokkrum hætti, mun bæði burðinum og konunni dauðinn 

vís, og fyrir þá sök viljum vjer ráða til að skjóta J)ví 

eigi leingi á frest að ná burðinum í Ijós. 

188da gr. 

Hjálpin í þesskonar fæðíng er að mestu leyti í 

því fólgin að snúa burðinum við, eða með öðrum 

> orðum: fara skal með aðra höndina inn í legið og ná 

um fætur burðarins, og toga jpær svo niður á við, en með 

þessum hætti breytist lega burðarins þannig, að hann 

að J> ví búnu liggur á leingri veginn, og ber nú fæturna 

fyrst að í fæðíngunni i stað þess, að hann í fyrstu lá um 

þvert eða á ská. Sje yfirsetukonan búin að koma 

burðinum fyrir með þessum hætti? hlýtur hún almennast 
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að ná honum í ljós með Jeim hætti, sem sagt var? J)á 

er fæturna ber fyrst að? en J>að ber til J>ess, að svo 

skal með fara? að magnið dregur úr hríðunum, J>vi væri 

eigi svo, mundi náttúran ein mega gjöra enda á fæðíng- 

unni J>að sem eptir er af henni. 

Eigi er f>ess að dyljast, að óhægt veitir að snúa 

burðinum við Jegar Jannig er ástatt, og allajafna er 

hætt við , að konan og burðurinn bíði tjón nokkurt, 

og er fyrir J)á sök ráðlegast að sækja J>egar lækni til 

að snúa honum við> En þegar lángt er til hans og 

bryn nauðsyn ber til þess annars vegar, að gjörður 

sje endir á fæðingunni5 hlytur yfirsetukonan að snúa 

burðinum við? J>ví annars kostar er hætt við, að hjálpin 

komi of seint; en J)ó viljum vjer minna yfirsetukonuna 

á að hætta heldur tilrauninni i miðju kafi. ef margar 

torfærur verða fyrir henni á slíku, og skal hún láta 

sitja við svo búið, J)ángað til læknirinn kemur, J>ví 

annars vegar er mjög svo hætt við? að konan og burð- 

urinn skaddist. 

189^ gr. 

Nú erum vjer búnir að skyra frá legu burðarins 

um J>vert og á ská, eins, og almennt verður sagt frá 

henni, en hjer viljum vjer og bæta J)ví við, með hverjum 

hætti komast má eptir, hvort burðurinn liggur pannig í 

leginu, svo ljóst megi síðar verða, hvernig með skal 

fara, eptir J>ví sem á stendur* 

a. Sjaldnast ber við, að andlitið og kviðinn á 

burðinum beri fyrst að í fæðíngunni. 
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21sta mynd. 

Fari svo, að yfirsetukonan hitti fyrir sjer? J)á er 

hún kannar konuna, hinn efra hluta af bolnum, má hiin 

þekkja brjóstið á beininu, sem myndar jþað, á rifjunum, 

og viðbeinunum, og liggur hálsinn í grend við J>au5 en 

neðra hlutann af bolnum má hún J>ekkja á öllum kviðnum 

og nallastreingnum, sem áfastur er við hann, og allajafna 

hángir hann niður þegar fæðíngin verður með þessum 

hætti. J)egar burðurinn liggur þannig í leginu, má 

optast hjer að auk finna til handanna eða fótanna fram 

undan bolnum, og annaðhvort liggur þannig önnur 

höndin og annar fóturinn, eða báðar hendurnar, og 

stundum báðir fæturnir og önnur höndin. og finna má 

til Jjessara parta fyrir innan legopið5 áður enn náð verður 

upp að sjálfum bolnum á burðinum. Sökum þessa5 eru 
17* 
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allar líkur til J)ess, að andlitshliðin a burðinum snúi 

niður að legopinu, J)á er fmna má til naílastreingsins og 

útlimanna fyrir innan það, og það eingu síður, J)ótt eigi 

verði náð upp að sjálfum bolnum, en hann liggur lángt . 

uppi í grindarholinu, eins og áður er sagt. 

b. Einka sjaldan ber við5 að bakið á burðinum 

beri fyrst að í fœðíngunni. 

22ur mynd. 

Hvortveggja er til um það að vera má, að næst 

liggi legopinu annaðhvort hinn neðri eða efri partur ai 

bolnum, eins og [)á er andlitshliðinaber fyrst að. |)egar 

efri parturinn af bolnum liggur nær legopinu5 má glöggt 

finna til hryggjarliðanna, en þeir liggja eptir miðju 

bakinu5 og til beggja hliða út frá feim liggja rifin, og 

einna auðkennilegastar eru randirnar á herðablöðunum. 

er standa nokkuð út. Hinn neðra hluta af bakinu má 

s 

i 
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tekkja á lendunum til beggja hliða út frá hryggjar- 

liðunum, og á j>essum takmörkum liggja hin neðstu rifin, 

og niður undan jþeim hinn efri hluti mjaðmarspaðanna. 

c. Aðrahvora hliðina á burðimm ber fyrst að 

i fœðíngunni, en með henni fylgir allajafna nokkur hluti 

af handleggnum, er liggur næst fyrir innan legopið, og 

optast liggur burðurinn {>annig5 f)á er hann annars vegar 

liggur um J)vert eða á ská í fæðíngunni. Optast má 

23ja mynd. 

rjett fyrir innan legopið finna til herðablaðsins eða 

nokkurs hluta af upphandleggnum, Jregar fæðíngin verður 

með þessum hætti; stundum verður einúngis náð til 

olbogans í byrjun fæðíngarinnar, en síðar kemur herða- 

blaðið og upphandleggurinn [niður oð legopinu, og koma 

i 

I 
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liriðirnar fjví til leiðar, og mörg eru og þess dæmi, að 

burðurinn nemur staðar svo lángt uppi í grindarholinu, 

að eigi verður náð til hans með fíngrunum, og má, þá 

svo stendur á, einúngis finna til herðablaðsins eða 

handleggsins innanundir legopinu. En þá er fæðingin ^ 

verður með þessum hætti, mundi mega kenna hana við 

þann partinn af burðinum, sem fyrst ber að, og nefna 

hana herðablaðsfœðíng eða handleggsfceðíng. 

Öxlin er hörð viðkomu og nokkurnveginn krínglótt, 

minni enn höfuðið, en stærri enn hnjeð, og þekkja má 

hana á herðablaðinu, er liggur í grendinni, á viðbein- 

inu, handarkrikanum og á upphandleggnum; hliðina á 

bolnum má að ofanverðu þekkja á riljunum, að neðan- 

verðu á lendunum og mjaðmarspaðanum. Liggi öxlin 

og handleggurinn nálægt legopinu, má opt svo takast 

til, að nokkur hluti af handleggnum og olboginn komist 

ofan í leggaungin um leið og legopið víkkar út, og 

svo útámilli hinna ytri fæðingarparta; með þessum hætti 

má nú reyndar gánga úr skugga um, hvernig burðurinn 

liggi', en af slíku leiðir á hinn bóginn, að fæðíngin 

verður Iángvinnari og Örðugri, enn annars vegar myndi 

húnverða. Sökumþessa viljum vjer taka yfirsetukonunni ^ 

vara fyrir að toga í handlegginn eða hreifa mikið við 

honum, þá er liann verður fyrir henni um leið og hún 

kannar konuna, þvi að öðrum kosti er hætt við, að 

hann komist niður í leggaungin, og veitir þá óhægar 

að snúa burðinum við. 
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fljer segir, hvernig snúa skal burðinnm við. 

l9Qsta gr> 

Snúa skal burðinum við með þeim hætti, að yfir— 

setukonan fer með aðra höndina inn í legið og með 

henni tekur hún utan um annaðhvort annan eða báða 

fæturna og togar J)á niður á við, svo að fæturna ber 

nú fyrst að í fæðíngunni og burðurinn liggur á leingri 

veginn, en áður var lega hans um þvert. 
r 

I tveim tilfellum ber nauðsyn til, að burðinum sje 

snúið við: 

a. fá er burðurinn liggur svo öfugur og skakkur 

í leginu, að náttúran ein eigi mágjöraendaá fæðíngunni; 

b. enda þótt burðurinn liggi með öllu eðlilega, 

má opt vera, að nauðsyn beri til, að honum sje snúið 

við, begar fljótan enda jþarf að gjöra á fæðíngunni sökum 

þess, að buíðinum eða konunni er að öðrum kosti lífs- 

hætta búin, t. a. m. þá er konan fær blóðlát, eða 

taugateygjur, eða naflastreingurinn dettur út um hina 

ytri fæðíngarparta, o. fl. þk., en sökum {)ess ber brýn 

nanðsyn til, að burðinum sje snúið við i {)essu tilfelli, að 

höfuðið liggur svo lángt uppi í grindarholinu, að eigi 

verður náð til þess með taunginni, en gjöra {)arf bráðan 

enda á fæðíngunni. 
r 

I fyrra tilfellinu verður optast sá endir á að. ná 

verður burðinum út um hina ytri fæðíngarparta með 

hinum sama hætti, sem sagt er, f)á er skýrt var frá 
* 
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fótufæðíngunni, og í síðara tilfellinu ber allajalna nauðsyn 

til, að [)annig sje með farið. 

En fess ber að geta, að aldregi skal snúa burð- 

inum við, þegar annaðhvort allt höfuðið eða mikill 

hluti af bolnum er kominn svo lángt niður í grind- 

arholið, að örðugt veitir að koma hendinni fram hjá 

honum upp í legið, J>ví opt má vera, að konan komist 

í lífshættu af slíku. Eins er og. að eigi skal snúa 

burðinum við, J)á er grindin er svo þraung. að allar 

líkur eru til J)ess, að hvorki komist höfuðið nje herð- 

arnar um J)að i Ijós, enda J)ótt burðinum sje snúið við. 

Að lokum viljum vjer taka vara fyrir að reyna til 

að snúa burðinum við, íyr enn legopið er orðið svo 

víkkað út og teygja er komin í J>að? að hægt veitir að 

fara með hönðina um J)að upp í legið. 

191sla gr. 

Aldregi má sjá fyrir með vissu, hvernig íakasi 

muni að snúi burðinum við, en hins vegar styður J)ó 

mart að J)vi, að stundum veitir slikthægar, enstundum 

örðugar. J)annig má hægar koma sjer fyrir með að 

snúa burðinum við, J)á er grindin er að öllu leyti 4 

rúmgóð, og legopið og hinn mjuki fæðíngarvegur er nleð 

öllu vikkaður út, en iegvatnið er enn eigi runnið út, og 

J)á er burðurinn eigi er fvrirferðarmikill og fæturnir 

eigi liggja mjög lángt frá legopinu. |)etta, er nú hefur 

sagt verið, kemur J)ví allajafna til leiðar, að hægar veitir 

að snúa öðrum burðinum við, J)á er konan á tvíbura, og 
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þess annars vegar gerist f>örf. En örðugleikar verða 

allajafna á að snúa burðinum við? þá er grindin er þraung, 

og hríðirnar eru eigi búnar að koma f)ví til leiðar, 

að legopið og hinn mjúki fæðíngarvegur er með 

öllu víkkaður út, en burðurinn er fjrirferðarmikill og 

fæturnir liggja J)ví nær upp undir légbotninum, og 

mest vandkvæði verða á slíku, f)egar legvatnið er laungu 

áður runnið út? ])ví J)á kiprast legið venjulega utan 

um burðinn. 

192ur gr. 

Á þessum stað J)ykir við eiga að skýra frá, með 

hverjum hœtti burðinum er almennast snúið við. og 

til þess slíkt megi verða f>ví ljósar, ímyndum vjer oss 

allri aðferðinni skipt í kaíla, og skýrum vjer: 1. |frá 

undirbúnínginum, 2» hvernig fara skal með höndina 

inn í legið upp að fótunum á burðinum, og 3. hvernig 

snúa skal burðinum við svo fæturna beri fyrst að i 

fæðíngunni og ná 'þeim síðar niður um leggaungin. 

1. Viðbúníngurinn. Einka áríðanði er að kanna 

konuna um leggaungin og fara höndum um kviðinn að 

utanverðu? áður enn burðinum er snúið við, til J>ess 

að komast svo glögglega sem verða má eptir allri legu 

burðarins í leginu, og vera má, að yfirsetukonan verði 

með þessum hætti f)ess vísari, hvar fæturnir liggja og 

höfuðið, og eins til hverrar hliðar snýi* í grindarholinu 

andlitshliðin eða hnakkahliðin á burðinum. 

J)á er yfirsetukonan er búin að láta konuna hægja 

sjer til baks og til kviðar, skal hún flytja hana í hagkvæmt 
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t rúm til að fæða i? en hins vegar má og búa um hana á 

borði nokkru, er stendur stöðugt, eins og sagt er hjer 

að framan, eða og má um hana búa yfir um þvert 

rúmið, en síður á samanbundnum stólum* Auk J)eirra 

hluta, er yfirsetukonan þarf á að halda við hverja fæðíng, 

skal hún enn gjæta fess að hafa hjá sjer bönd til að 

snúa burðinum við með, og bezt er, að hún sje búin 

að hnýta lykkja eða kappmellu á J)au. 

Mikils er áríðandi að snúa burðinum við einmitt 

J)á er tækur tími er til þess. Fyrir J)á sök skal yfir- 

setukonan eigi hrapa að slíku um skör fram, ef annars 

vegar eigi J>arf J)egar hjálpar við og líf konunnar er í 

veði, og bezt fer, að legopið sje að minnsta kosti orðið 

svo víkkað út, að fara megi með höndina um j)að án 

tálmunar inn í legið; sje þess eigi gjætt, er mjög svo 

hætt við? að það skaddist; en J)ó er hins vegar eigi 

þess að dyljast, að vandkvæði verða og áað snúa burð- 

inum við, J)á er þess er gjætt of seint, J)ví eptir að 

himnurnar rifna og legvatnið er runnið út kiprast Iegið 

fast utan um burðinn, og er J)á auðsætt, að óhægt veitir 

að snúa honum við. En takist svo til, að himnurnar 

rífna venju fremur fyr á fæðíngunni, og lif konunnar er 

annars vegar i veði, t. a. m. J)á er húri fær blóð- 

lát, [)á ber brýn nauðsyn til, að burðinum sje Jegar 

náð í ljós, og hlýtur Jví yfirsetukonan að snúa burð- 

inum við, Jegar er legopið er farið að Jenjast nokkuð 

út og Jað [)olir nokkra teygju, svo hægt er að vikka 

|>að út með fingrunum; en þó'skal hún allajafna við hafa 
y 
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hina mestu v’ariið, jþví hætt er við, áð sprungur eða 

rifur komi i barma jþess. 

Enn má J)ví við bæta, að mikils er áríðandi, að 

yfirsetukonan snúi burðinum við með þeirri hendinni, 

er eðlilegast á við eptir legu burðarins. J)annig skal 

hún snúa burðinum við með vinstri hendinni, J>egar 

fæturnir á honum snúa út að hægri hliðinni á kon- 

unni, en J)á er ]>eir snúa út að vinstri hliðinni, skal 

við hafa til jþess hægri höndina. Beri höfuðið fyrst að 

í fæðíngunni skal við hafa jþá höndina, á hverri lófinn 

samsvarar andlitshliðinni á burðinum. En komist yfir- 

setukonan eigi með vissu eptir, hvernigburðurinn liggur, 

skal hún við hafa J)á höndina til að snúa burðinum við 

með, sem henni er tömust. En þess ber að geta, að 

mikils er áríðandi, að yfirsetukonunni sjeu báðar hönd- 

urnar jafntamar til að snúa burðinum við með. 

193ia gr. 

2. Hvernig fara skal með höndina um legopið 

upp að fótunum á hurðinum. J)á er yfirsetukonan 

er búin að bera olíu eða flot á alla höndina og hand- 

legginn upp að olboga, skal hún fyrst kipra fíngurna 

saman, svo gómarnir liggi sem næst hver örðrum, og 

síðan fer hún með höndina inn í leggaungin, og hagar 

hún svo til, að með vísifingrinum fer hún fyrst á milli 

blygðunarbarmanna og snyr hún honum svo upp á við 

i J)á stefnuna, sem boginn undir blöðrubeininu liggur í, 

og heldur J)essu fram J)ángað til hún er komin með 

i 
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alla höndina inn í leggaungin. Að svo búnu snýryfir- 

setukonan hendinni við, á þann hátt, að handarbakið 

veit niður að holdbrúnni, og síðan færir hún hana 

smátt og smátt leingra upp eptir leggaungunum upp að 

legopinu, og fylgir hún með lægðinni á spjaldinu. 

J)á er legopið er með öllu orðið út þanið, skal 

yfirsetukonan jþegar snúa hendinni nokkuð eitt við og 

fara með hana upp um J>að, en J>ess ber J)ó að gjæta 

eins og við hverja aðra hreifíng handarinnar, að konan 

eigi hafi hríðirnar meðan slik hreifing stendur yfir, og 

eins skal hún varast að spreyngja himnurnar, ef fær 

eigi eru áður rifnaðar; J)ví allajafna fer bezt að hlífast 

við að spreyngja J>ær, J)ángað til búið er að koma allri 

hendinni inn í legið, og jafnvel láta slíkt biða, ef 

J)ví annars vegar verður komið við, J)ángað til yfirsetu- 

konan er komin með höndina í grend við fætur burð- 

arins, og má hún að nokkru leyti finna J)að um himn- 

urnar, enda þótt J)ær eigi sjeu rifnaðar. Takist þannig 

til5 og yfirsetukonan kemst hjá J>ví að spreyngjahimnurnar5 

vinnur hún tvennt við J)að5 J>að annað, að handlegg- 

urinn kemur J)ví til leiðar, að legvatnið nær eigi að 

renna út, og veitir fyrir J)á sök hægar að snúa burð- 

inum við, og hins vegar getur henni varla mistekist að 

ná í fæturna á burðinum í Jví hún spreyngir Jær, þegar 

Jannig er með farið. 

En Jegar svo tekst til, að legvatnið er runnið 

út, áður enn tilraunin er gjörð um að snúa burðinum 

við, skal J)ó eingu síður fara með hinum sama hætti 
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með höndina inn í legið og halda á fram með hana fram 

hjá þeim parti burðarins, er næst liggur legopinu allt 

upp Jángað, er fæturnir liggja, og höndin skal fylgja 

.með andlitshliðinni á burðinum. Einna hægast veitir 

að komast upp að fótunum með ])eim hætti, að ná 

fyrst feirri mjöðminni, er ofar liggur, án |>ess {)ó að 

freyngja að kviðnum eða naflastreingnum, en frá mjöðm- 

inni skal halda með lærinu upp að hnjenu, og skal f>á 

yfirsetukonan stínga einum fíngrinum undir hnjesbótina, 

og reyna með [)essum hætti til að beygja hnjeð saman 

og ná haldi utan um það. Hinn fóturinn liggur optast 

í grendinni, en ])ó skal yfirsetukonan við hafa alla 

variið, svo hún eigi taki höndina eða handlegginn i 

staðinn fyrir fótinn. 

Sjaldan fer svo, að nauðsyn beri til að snúa 

burðinum við, áður enn legopið er orðið nokkurnveginn 

út þanið, en J)á verður fyrst að víkka {)að út með 

fingrunum, og skal |)annig með fara: fara skal með 

tvo, {)rjá eða fleiri (ingurgóma, eptir því sem j)að er 

út þanið inn í legopið, og skal smátt og smátt vikka 

{)að út með f)eim, og tekst slíkt bezt með f)ví að taka 

fíngurna í sundur til skiptis og svo saman aptur, og 

mun {)á hægt veita að síðustu að komast með alla fing- 

urna og síðar með höndina inn um það. En vjer tökum 

fram við yfirsetukonuna að við hafa alla varúð, f)ví mjög 

svo er hætt við, að barmar legopsins skaddist, og hins 

vegar verður eigi sjeð fyrir, hver áhrif tilraun þessi um 

að víkka legopið út hefur, og er fyrir {)á sökmeð öllu 
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auðsætt, að eigi skal grípa til þessara ráða? fyr enn í 

nauðirnar rekur, en bíða heldur jþess, að legopið vikki 

út af sjálfu sjer. 

Einkum skal yfirsetukonan varast að f>reyngja að 

eða koma hastarlega við legið, þáerhún fer með hönd- 

ina um [>að til að snúa burðinum við? því að öðrum 

kosti. er hætt við, að legið rifni, og hleypur [)á síðar 

drep í ])að5 og er [)á sem optast líf konunnar i veði. 

Sökum |)essa viljum vjer taka yfirsetukonunni vara fyrir 

að ýta hastarlega til hliðar nokkrum parti burðarins, er 

verður fyrir henni, en hún skal heldur reyna til að liðka 

höndina hægt og hægt fram hjá honum; sökum f>essa 

skal láta höndina liggja kyrra meðan hríðirnar standa 

yíir, og skal leggja hana flata utan á burðinn, J)ángað til 

hríðinni ljettir; eins skal og allajafna halda fingr- 

unum saman og höndinni upp að líkama burðarins á 

leiðinni upp að fótunum, svo hún komi sem minnst við 

legið að innanverðu sem verða má. 

194da gr* 
8. Hvernig snúa skal burðinum við eða koma 

því til leiðar, að fœturna beri fijrst að i fœðíngunni. 

Jjegar yfirsetukonan er komin með höndina upp að 

fótunum á burðinum, fer bezt, að hún taki utan um 

J)á báða i senn, með J)eim hætti, að lángataung liggur 

milli öklanna, en hinum fíngrunum heldur hún utan um 

mjóuleggina; togar hun J)á síðan fæturna að sjer fram 

hjá Jjeirri hliðinni á burðinum, er snýr fram í grindar- 

holinu ofan í Iegopið og svo þaðan niður eptir leggaung- 
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unum, ogheldur hún þannig áfram, fángað til sitjandann 

ber að í hið efra op grindarinnar, og sýnir slíkt, að ])á 

hefur tekizt að snúa burðinum við með öllu* 

Veiti yfirsetukonunni óhægt að ná utan um nema 

annan fótinn, hlýtur hún að láta sjer slíkt lynda, og 

skal hún eingu síður reyna til að snúa burðinum við 

með J)ví að toga hann einan að sjer, og optast 

má slíkt takast. En heppnist J)að eigi og fót- 

urinn situr fastur fyrir, og burðurinn heldur með 

öllu hinni fyrri legu sinni, en opt er hætt við að 

þannig fari f)á er annars vegar veitir örðugt að 

snúa burðinum við, þá skal yfirsetukonan eptir reglum, 

sem hægt er að sýna en örðugt veitir að skýra frá, 

smeygja kappmellu um þann fótinn, er hún er búin 

að ná haldi á, og að [)ví búnu skal hún fara með hönd- 

ina inn í legið innanlærs með þessum fæti og reyna 

til að ná hinum fælinum og toga hann að sjer. Að 

svo búna skal hún toga til skiptis í fæturna, J)ángað til 

hún er búin að ná J)eim báðum út um hina ytri fæðíng- 

arparta; skal þá taka kappmelluna af fætinum, og er J)á 

búið að snúa burðinum við. 

V Ráðandi er til að styðja með þeirri hendinni, er 

laus er, utan á kvið konunnar meðan verið er að snúa 

burðinum við og fótunum er komið niður í leggaungin, 

ffví J)á þannig er með farið, veitir slikt miklu hægar. En 

J)urfi yfirsetukonan á báðum höndunum að halda, skal 

hún láta aðstoðarmann sinn takast þetta starf á hendur, 

en alla varúð skal við hafa. 



272 

195ta gr. 

f)egar tekizt heíur með fessum liætti að snúa 

burðinum við? og hann liggur nú á leingri veginn og 

fæturnir eru komnir niður í leggaungin, er reyndar 

ekkert, sem tálmar fví, að náttúran ein megi gjöra 

enda á fæðíngunni, eins og [)á hún verður með eðli- 

legum hætti. En bæði eru hríðirnar opt magnlitlar [)á 

fæðitígunni er hjer komið, og opt má vera, að brýn 

nauðsyn beri til, að þegar sje gjörður endir á fæðíng- 

unni, J)ví að öðrum kosti er konunni opt hætta búin, og 

fyrir J)á sök hlýtur yfirsetukonan opt að ná burðinum i 

ljós [)egar búið er að snúa honum við, en slíkt verður 

með [>eim hætti, sem sagt er, þá er vjer skýrðum 

frá fótafæðíngunni. 

196ta gr. 

Á þessum stað [)ykir við eiga að skýra frá reglum 

nohkrum, er fara skal eplir, pá mjög örðugt veilir að 

snua burðinum við. Yfirsetukonan getur með æfíng 

numið allar J)ær reglur, er við þurfa, í hvert skipti 

sem snúa verður burðinum við, en slikt fer eptir legu 

hans, og verður hún með ýmsum hætti; íyrir [)á sök 

J)vkir oss eigi hlíða að fara fleirum orðum um slikt á 

jþessum stað, en hins vegar J)ykir við eiga að skýra frá 

einstöku reglum, er fara skal eptir, J)á er mjög örðugt 

veitir að snúa burðinum við. 

Eigi ber sjaldan við, að handleggurinn kemst um 

legopið niður í leggaungin og jafnvel stundum út fyrir 
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hina ytri fæðíngarparta, f>egar herðarnar eða öxlina ber 

fyrst að í fæðíngunni. J)á er fæðíngin og lega burðarins 

verður með Jæssum hælti, er hún að J>ví leyti örð- 

ugri, enn hver önnur fæðing, að optast spreyngir hand- 

leggurinn himnurnar, fyr enn venja er til að jþær rifni, 

J)á er [)annig tekst til, og rennur f)á legvatnið út, en 

legið kiprast fast utan um burðinn. Af slíku leiðir á 

hinn bóginn, að hætt er við, að herðarnar verði fastar 

i grindarholinu ef hjálpinni eigi verður komið við í 

tækan tima, og hins vegar má búast við, að legopið 

kiprist saman um handlegginn, og bólgnar hann J)á eigi 

all-lítið, en af .slíku leiðir, að mjög óhægt veitir aðsnúa 

burðinum síðar við. J)ess ber að geta, að eigi kemur 

að neinu haldi að reyna til að ýta handleggnum upp í 

legið J)á er fæðingin verður með þessum hætti, og á 

hinn bóginn má J>að hljótast af sliku, að legið skaddist 

eða rifni. Fyrir þá sök er allajafna ráðlegast að snúa 

burðinum við J>egar er legopið [>olir tevgjuna, og hægt 

er að vikka J>að út með hendinni. Snúa skal burðinum 

við, J>egar J)annig er ástatt, með hinum sama hætti, sem 

sagt er hjer að framan, og fara skal upp með lófahliðinni 

á handlegg burðarins með höndina upp í legið. Opt má 

vera, að bezt fari að smeygja kappmellu um J)á hönd- 

ina á burðinum, er komin er niður í leggaungin, J)ví 

siðar vcitir með J>essum hætti hægar að ná bolnum og 

handleggjunum á burðinum i ljós. En á hinn bóginn 

tökum vjer J>að upp aptur, að optast ber nauðsyn til, 
18 
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24da mynd. 

að læknir sje sóktur þa er fæðíngin verður með þessum 

hættij líkt og J)á er hvern annan vanda ber að höndum. 

197da gr. 

Þ4 er J)arf að snúið burðinum við og höfuðið 

eða herðarnar hafa borið fyrst að í fæðíngunni, má opt 

vera, að svo takist til, að eigi verði höfðinu eða herð- 

unum náð úr stað? enda J)ótt búið sje að ná fótunum 

niður í leggaungin, og mistekst þannig með öllu að snúa 

burðinum við. En J)á er J>annig fer, mun bezt fara að 

smeygja kappmellu um báða fæturna og toga með þessum 
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hætti til skiptis i |)á? og tekst opíast svo heppilega til, 

að burðinum verður snúið við. En sje þess eigi kostur, 

skal yíirsetukonan taka með annari hendinni í endana 

á báðum kappmellunum, og um leið og hún togar hægt 

og hægt fæturna að sjer með fessum hætti, skal hún 

með tveim eða þrem fingrum hinnar handarinnar reyna 

til að lypta höfðinu eða herðunum nokkuð eitt frá 

grindarbarminum, og veitir með þessum hætti opt 

miklu hægar að snúa burðinum við. 

198da gr. 

Stundum vcrður yfirsetukonan |>ess vör meðan 

hún er að snúa burðinum við? að fœturnir á honum 

liggja fast upp við pá hliðina á leginUj sem veit fram 

í grindarholinu, en sökum þessa veitir henni örðugt 

að ná utan um [)á, og stundum sökum þess, að legið 

kiprast fast saman utan um burðinn. en vera má, að 

ráða megi bót á slíku að mestu eða öllu leyti með því 

að láta konuna halla sjer nokkuð eitt út á aðrahvora 

hliðina, og mun yfirsetukonunni opt takast að ná í 

fæturna á burðinum með þessum hætti? en styðja skal 

hún með hinni hendinni utan á kvið konunnar. 

199da gr. 

Að lokum má geta pess að vera má? að yfir- 

setukonan komi of seint til konunnar, svo burðinum 

eigi verður snúið við í tœkan tíma, en allt leg- 

vatnið er runnið út, og legið kiprað fast saman utah 
18* 



276 

um burðinn, en liann er kominn niður í hið efra op 

grindarinnar og situr f)ar fastur að mestu eða öllu Ieyti, 

°g legopið er opt fast kiprað saman. J)egar Jannig 

er ástatt skal aldrei reyna til að snúa burðinum við, fyr 

enn kipríngurinn liður úr leginu og legopinu, og má opt 

eyða honum með ráðum, er við eiga. I því skyni er 

ráðandi til að taka konunni blóð, J)á er hún er blóðrík 

og eigi mjög máttfarin; núa skal allan kviðinn utan 

með volgri olíu eða „kamfóruolíu”, og skal láta renna 

inn í leggaungin volga olíu um spröituna, og setja konunni 

stólpípu og hafa í henni seyði af „kamillutegrasi”. En 

takist eigi með þessum hætti að eyða kipríngnum úr 

legopinu, viljum vjer ráða vfirsetukonunni til að láta 

standa við svo búið þángað til Iæknirinn kemur, en 

reyna eigi til að snúa burðinum við, j>ví opt má vera, 

að konunni sje af slíku lífshætta búin. 

J>RIÐJI KAPÍTULI 

skyrir frá, fá er burðatalan er óeðlileg 
cða 

frá tvibura- og fríbura-fæðíng. 

200sta gr. 

'Áður höfum vjer sagt, að eigi verður með vissu 

komist eptir, hvort konan muni gánga með tvíbura, fvr 
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enn í fæðíngunni sjálfri, og er sagt frá slíku um leið 

og \jer skyrðum frá einkennum þeim, er vera má að 

lysi [)ví, að konan gángi með tvíbura. 

J)á er konan geingur með tvíbura, ber fæðínguna 

nokkuð fyr að9 enn venja er til, en [)á má fyrst gánga úr 

skugga um, að svo sje, [>egar annað barnið er komið í 

ljós. Optast er |)á barnið heldur fyrirferðarlítið og 

veikbyggt í samanburði við kviðarþvkkt konunnar og 

eptir [)vi5 hve fæðíngin verður annars vegar Iángvin; 

sje [)á kviðurinn kannaður, verður yíirsetukonan J)ess 

vör, að legið er fyrirferðarmikið og að nokkru leyti út 

[)anið? og er [)að að nokkru leyti hart viðkomu og 

búngur hjer og hvar út úr [ní, og opt má finna til 

nokkurra parta af burðinum; um leggaungin má og 

kanna konuna, og verður yfirsetukonan áskynja um, að 

himnur að nyju bera ofan í legopið, og nokkurn part 

af burðinum ber [)á og niður í hið efra op grindarinnar. 

201sta gr. 

Lega burðarins verður með ymsum hætti þegar 

konan geingur með tvíbura. Optast ber höfuðið fyrst 

að í fæðíngunni á [)eim burðinum, er fvr kemur í 

Ijós, en á hinum ber fvrst optast að sitjandann eða 

fæturna, eins og synt er á mynd [>eirri? er hjer stendur. 

En opt ber við? að fæturná ber fyrst að á þeim burð- 

inum? er kemur fyr í Ijós, en höfuðið á hinum burð- 

inum? og stundum ber höfuðið fyrst að í fæðingunni á 

þeim báðum. Sjaldan ber við? að annar burðurinn liggi 
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25ta rnynd. 

á ská eða um þvert, og sjaldnast tekst svo til, að [)eir 

liggi báðir öfugir með einhverjum hætti. 

202U1 gr. 

Sá hinn fyrri burður, er ber að í fæðingunni, 

kemur í ljós með hinum sama hætti, sem j)á er 

burðurinn er einúngis einn, en {)ó má vera, að nokkuð 

leingur standi á fæðíngunni, enn venjulegt er5 sökum 

fess? að legið er mjög svo út þanið, en samdrættirnir 

i [)ví verða þessvegna linari og hríðirnar eigi jafnákafar, 

og ])ær eiga að sjer. 
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Hinn burðurinn kemur allajafna nokkru seinna í ljós? 

og stundum verður hálf, en stundum íleiri stundir á 

milli fæðinganna; en sökum þess, að fæðíngarvegurinn er 

allur orðinn víkkaður út af fyrra burðinum, kemur 

og hinn síðari i ljós nokkru fyr, enn almennast verður, 

ef hann annars vegar eigi liggur öfugur í leginu. 

Að lokum koma og í Ijós fylgjurnar og loða J>ær 

saman, en á milli þeirra skilur himna nokkur, sem glöggt 

má sjá, en himnurnar eru tvennar, og fylgir hvorum 

um sig legkaka og naflastreingur. Hvor burðurinn liggur 

í sínu eggi, og almennast er, að æðahimnurnar og vatns- 

himnurnar sjeu tvennar, en sjaldnar verða legkökurnar að 

greindar með öllu. jþví optast eru J>ær áfastar hvor við 

aðra út í börmunum, og stundum verður slíkt með 

öllu umhverfis þær, og lytur J)á svo út sem legkakan 

sje ein, en tveir naflastreingir gánga út úr henni. 

Enda f)ótt að legkökurnar loði fast saman hvor við 

aðra, ber J)ó sjaldan við, að æðar liggi á milli þeirra 

eða gángi úr annari í hina, og er fyrir J)á sök einginn 

blóðssamgángur millum jþeirra. En reynslan hefur f)ó 

á hinn bóginn sýnt, að stökusinnum liggja æðar úr annari 

legkökunni yfir í hina. Aldregi verður reyndar í fæðíng- 

unni sjálfri komist eptir sliku, en fyrir {)á sök að vera 

má, að blóðssamgángur sje milli legkakanna, er J>að skylda 

yfirsetukonunnar að binda þegar fyrir þann endann á 

naflastreing hins fyrra burðar, er kemur í ljós, J)að er 

að skilja á {)eim spottanum er áfastur er við legkökuna, 

og er {)á með þessum hætti sjeð svo fyrir, að eigi blæði 
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hinúm síðara burði til ólífis um þenna naflastreinginn, 

sem annars vegar má verða, er blóðið hefur rás 

miilum legkakanna. 

20BJa gr. 

Að öðru leyti er hjálpin i fæðíngunni, J)á er konan 

á tvíbura eigi í neinu sjer í lagi frá brugðin hjálpinni 

við hverja fæðíng, [)á er allt fer eðlilega. 

En yfirsetukonan skal j)ó einkum gjæta þess, er 

hjer segir, J)á er fæðíngin verður með þessum hætti, 

°g J>egar er hið fyrra barn er komið i ljós, skal hún 

með gjætni láta konuna skilja á sjer? að enn sje eitt 

barn eptir, því að öðrum kosti má vera, að konan 

síðar verði hrædd og skelkuð, og hins vegar skal yfir- 

setukonan ráða konunni frá að reyna til að flýta fæðíngu 

hins barnsins, en biða heldur þess, að legið af sjálfu 

sjer megi kiprast eðlilega saman, fyrir J)á sök, að J)ví meir 

sem legið hefur vikkað út, [>ess meir er og áríðandi, að 

burðinum eigi skjóti snögglega út úr því, fyr cnn 

hinir eðlilegu samdrættir eru komnir i það að nýju, 

því að öðrum kosti er hætt við, að konan fái blóðlát og 

að fvlgjan komi fyrst síðar og með íllan leik í ljós. 

Liggi binn síðari burður á leingri veginn i leginu, 

hvort heldur sem svo ber fyrst að höfuðið eða hinn 

neðra hluta líkamans, sitjandann, hnjen eða fæturna, 

mun bezt fara að eiga eigi hlut að, en láta fæðíng- 

una ráða sjer sjálfa, enda þótt nokkuð lángt sje þess 

að bíða, að hríðirnar sýni áhrif sín á hana. Ein- 
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úngis J)á er hríðirnar alls ekki sýna sig eptir nokk- 

urra stunda bið5 en óJ)ol kemur á hinn bóginn að kon- 

unni, eða ljós merki J)ess lýsa sjer? að hún sje sjúk 

með einhverjum hætti, og hún t. a. m. missir mikið 

blóð, skal eigi leingur skjóta [)ví á frest að ná burð- 

inum í ljós og snúa honum J)egar við? eða ná honum 

með J)eim hætti, sem sagt er, J)á er fæturna ber 

fyrst að. Enda J)ótt að yfirsetukonan verði áskynja 

um, að burðurinn liggi með einhverjum hætti skakkur 

eða öfugur, svo auðsætt er, að hún hljóti að snúa honum 

við, skal eigi ráðast í slíkt, fyr enn hríðirnar koma að 

nýju að konunni, ef hins vegar eigi ber brýn nauðsyn 

til, að til J)eirra ráða sje tekið, t. a. m. J)egar er 

konan missir mikið blóð. 

Hina mestu varkárni skal við hafa J>á er að J)ví 

liður, að fylgjan kemur í Ijós, J)ví að öðrum kosti má 

opt vera, að hið mesta tjón hljótist af framhleypni og 

óaðgjætni. Fyrir J)á sök viljum \jer ráða yfirsetukon- 

unni til, J)á er annars vegar eingin merki J)ess lýsa sjer, 

að konan missi mikið blóð, að eiga alls ekki hlut að, 

en láta náttúruna eina ráða, J)ángað til fylgjan er komin 

ofan í leggaungin. En J)á svo er komið, skal yfirsetu- 

konan með venjulegum hætti taka með höndunum sinni í 

hvorn nafiastreinginn, og með J)ví að toga til skiptis í 

J)á, mun henni takast að ná legkökunum og himnunum 

niður um leggaungin og út um hina ytri fæðingarparta. 

En standi svo á, enda J)ótt konunni líði að öllu leyti 

vel, að eingin merki J)ess lýsi sjer cptir J)rjár eða 
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íjórar stundir, að fylgjan muni J>á og þegar koma í ljós, 

skal yfirsetukonan með öllu fara að? eins og sagt mun 

verða í næsta kapítula hjer á eptir, og er J>ar skýrt 

frá, hvernig með skal fara, |>á er örðugt veitir að ná 

fylgjunni í Ijós. 

J)egar yfirsetukonan kemst að J>ví, að enn er hinn 

þriðji burður eptir í leginu, J)á er hún kannar konuna 

um leggaungin og fer höndum um kvið hennar að 

utanverðu eptir að annað barnið er komið í ljós, skal 

hún fara að öllu með hinum sama hætti, eins og sagt 

er um fæðing tvíburans. En f>ess ber að geta, að 

sjaldan ber við, að konan eigi ]í>ríbura. 

C. J)ú er fæðíngin verður óeðlileg’ sökum J>ess9 

að missmíði nohkur eru á pörtum eggsins. 

204da gr. 
v 

Vera má að nokkrir partar af egginu hafi skaðvæn 

áhrif á fæðínguna eins fyrst sem síðast, og tálmi henni 

að miklu leyti, ef annars vegar nokkrir gallar og mis- 

smíði eru á þeirn, en þeir eru: himnurriar, legvalnið 

naflastreingurinn og legkakan. , 
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FYRSTI KAPITULI 

205la gr. 

Vera má að himnurnar sjeu annaðhvort of Junnar 

og stökkar í sjer, eða of jþykkvar og seigar. 

Ef himnurnar eru of J)linnar7 er mjög hætt við, 

að [>ær rifni of íljótt, annaðhvort fegar í byrjun fæðíng- 

arinnar, eða stundum aður enn hún er byrjuð, og víkkar, 

[)á svo fer, legopið mjög seint út, og öll fæðíngin 

verður úr [)ví miklu lángvinnari og þjáníngarmeiri, enn 

venjulegt er þá er himnurnar rifna á tækum tíma. |)á 

er þannig tekst til, má yfirsetukonan gjöra [)að eitt að, 

að hvetja konuna til að liggja hræríngarlausa í rúminu 

eptir að himnurnar eru rifnaður, og skal hún eigi reyna til 

að herða á eptir fæðingunni meðan á hríðunum stendur, 

heldur skal hún bíða þess, að legopið víkki út af 

sjálfu sjer og höfuðið komist niður í grindarholið. 

206ta gr. 

En cf himnurnar eru of Jykkar og of Seigar, 
rifna þær eigi í tækan tíma í fæðíngunni, [)egar legopið 

er með öllu víkkað út, og opt ber við, að þær komast 

órifnaðar niður í leggaungin og stundum út um hina 

ytri fæðíngarparta, og tálmar slíkt eða seinnkar fæðíng- 

unni. Sjaldan ber við, að höfðinu á burðinum skjóti 

út og himnurnar liggi utan um [)að órifnaðar, en [)á 

svo tekst til, segja menn að barnið sje fætt í sigurkufli, 
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og liöfðu menn fyr á tímum þá trú á slíku að barnið 

mundi verða óskabarn lukkunnar. Mjög sjaldan fer 

svo, að legkakan losni við legið f)á er fæðíngin verður 

með [)essum hætti, en takist svo til, fær konan hættu- 

legt blóðlát. 

Iljálpin, er yfirsetukonan má veita konunni, er i 

J)ví einu fólgin að fara með vísiííngurinn upp að himn- 

unum meðan ein hríðin stendur yfir og spreyngja eða 

reka gat á þær með honum. En meir er áríðandi, að 

yfirsetukonan eigi spreyngi himnurnar pá er f>ær eigi 

valda þvi, að fæðíngin verður mjög svo lángvin, og ber 

stundum allt annað til þess, að svo fer. Fyrir þá sök 

viljum vjer ráða yfirsetukonunni frá að spreyngja himn- 

urnar, fyr enn legopið er með öllu orðið víkkað út, og 

himnurnar eru komnar lángt niður, í leggaungin; f>ess 

ber og að geta, að áður skal hún og með vissu komast 

eptir, hvort burðurinn liggur eðlilega, f)ví verði hún þess 

vísari, að hann liggi skakkt eða öfugt, má opt vera, að 

tjón hljótist af, ef hún spreyngir hiqinurnar, og alla- 

jafna veitir þá síðar örðugar að snúa burðinum við, ef 

f)ess gjörist jþörf. 

Sjeu himnurnar svo seigar í sjer, að yfirsetukonan 

eigi getur rekið gat á f>ær með fíngrunum, skal hún 

reyna til að rífa gat á þær með nöglinni eða klípa þær 

eða snúa í sundur með vísifíngrinum og þumalfíngr- 

inum, og halda f)ví fram þángað til gat kemur á f)ær. 

% 
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ANNAR KAPITULI 

nm galla á legvatninu. 

20Td? gr. 

Að [ní leyti má legvatnið tálma fæðíngunni? ef 

f)að annaðhvort er of lítið, eða of mikið. 

Sje legvatnið of mikið, er allur kviður konunnar 

síðast á meðgaungutimanum venju fremur út f)aninn5 

en J>6 jafnt á alla vegu eptir tiltölu, og er henni fyrir 

f)á sök mjög [)úngt allri <á [)essum kafla meðgaungu- 

timans. I fæðíngunni nemur höfuðið staðar lángt uppi 

í leginu og kemst alls ekki niður í grindarholið, og 

veitir sökum [>ess opt örðugt að komast með vissu 

eptir, hvernig -burðurinn liggur, og það J)ví heldur sem 

legvatnið er of mikið innan í himnunum, er [>enur[)ær 

venju fremur út. Hríðirnar eru magnlitlar sökum [)ess5 

að legið er venju fremur út jþanið, og koma [)á síður 

samdrættirnir í [)að, og [)annig verður allur hinn fyrri 

kaíli fæðíngarinnar mjög svo lángvinnur. A hinn bóginn 

er og hætt við, að nokkrir smápartar af burðinum, t. a. m. 

handleggurinn, komist fram fyrir höfuð burðarins [)á er 

legvatnið rennur snögglega allt út3 meðan konan stendur 

á fótum , og hins vegar má og máttleysi í leginu, er 

leiðir af slíku5 valda [)ví, að fylgjan komi fyrst seint 

og siðar í ljós5 og vera má5 að konunni sje nokkur 

hætta búin. 

Að öðru leyti [>arf eigi hjálpar við5 [)á er fæðíngin 

verður með þessum hætti5 fremur enn við hverja fæðíng. 
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en f)ó skal yfirsetukonan allajafna gjæta Jess að láta 

konuna liggja í rúminu f^ángað til himnurnar eru rifn- 

aðar, svo slíkt eigi beri að meðan hún stendur á fót- 

um, f)ví vera má, að tjón hljótist afslíku. Sjeu, himn- 

urnar venju fremur seigar í sjer og f)ær rifni seinna x 

sökum f)ess? mun bezt fara, að yfirsetukonan eigi láti 

líða á laungu? áður enn hún spreyngir J)ær. 

208da gr. 

Síður hefur f>að nokkur talsverð áhrif á fæðing- 

una, f)ó legvatnið sje of lítið fyrir framan höfuð burð- 

arins innan í himnunum, og f)ær liggi f vi nær fast upp 

að höfðinu J)egar hlje verður á hriðunum, eða þenjist 

lítið eitt út fram undan f)ví meðan hríðirnar standa 

yfir. J)ó má vera, að slíkt hafi fau áhrif á fæðing- 

una7 að legopið víkkar seinna út5 og með f)essum hætti 

verðurhinn fyrri kafli fæðíngarinnar nokkru lángvinnari, 

enn venjulegt er; en eingin hætta er konunni búin af 

slíku7 og hins vegar verður heldur ekkert við f)ví gjört. 

J)RIDJI KAPÍTULI 

míssmíði á naflastremgnn: 

2öScla gr. 

Annaðhvort er naflastreingurinn of lángur eða of 

stuttur7 og hins vegar má og vera7 að hann slitni eða 
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detti út meðan á fæðíngunni stendur, en allajafna Fiefur 

hann skaðvæn áhrif á fæðínguna og tálmar henni j)á 

jþannig er ástatt. 

1. J)á er naflastreingurinn er of lángUF, hefur 

hann einúngis |>au áhrif á fæðínguna og tálmar henni, 

að hætt er við, að hann flækist um einhverrn part 

burðarins eða detti út meðan fæðíngin stendur yfir. 

2. Yera má5 að naflastreingurinn sje of Stuttur 
gjörður af höndum náttúrunnar, en sjaldan ber við? að 

af slíku hljótist vandi eða hætta í fæðíngunni. Optar 

verður hann of stuttur með f>eim hætti, að nokkur 

partur hans flækist utan um burðinn, og stundum ber 

við, að naflastreingurinn verður þannig of stuttur sökum 

flækjanna, enda þótt hann í fyrstu sje of lángur. f)annig 

flækist naflastreingurinn utan um ýmsa parta burðarins, 

en optast J)ó utan um hálsinn, og verður flækjan opt 

f)reföld eða fjórföld um hann. 

210da gr. 

Fyr á tímum J)ótli konunni allajafna mikil hætta 

búin í fæðíngunni J)á er naflastreingurinn er of stuttur? 

og reyndar er f>ess eigi að dyljast, að hætt er við? að 

fæðíngin standi við í stað j)á hann er mjög stuttur, eða 

og hins vegar að hann slitni í sundur og legkakan rifni 

frá leginu, og stundum má vera, að slíkt leiði til [>ess? 

að konan fái legsig. En J)ó ber f)ess að geta, að 

einka sjaldan ber slíkt við, og höfum vjer reynsluna 

fvrir oss um f)að? og eins er allajafna nokkur bót? að 
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naflastreingurinn folir nokkra teygju. Mjög sjaldan er 

og burðinum nokkur hætta búin 5 J)ó naflastreingurinn 

liggi í flækjum um hálsinn á honum; en hins vegar 

má {)ó vera, að tjón hljótist af sliku, pá er flækjan 

liggur fast um hálsinn, einkum vegna {>ess? að hætt er 

við, að blóðið eigi nái að halda hinni eðlilegu rás sinni 

um hann, en síður er hætt við? að burðurinn kyrkist. 

Eigi er hægt með vissu að komast eptir í fæðing- 

unni, hvort naflastreingurinn er of stuttur, og öll ein- 

kenni þess, er til hafa verið týnd5 eru óáreiðanleg og 

efasöm5 en j)au eru J>essi: konan finnar til sárs stíngjar 

upp i legbotninum meðan hríðirnar standa yfir, og 

stundum missir hún nokkurt blóð undir lok hverrar 

hriðar, og höfuðið dregst upp eptir aptur pá er 

hriðinni hættir. Almennast má fyrst komast eptir5 

að naflastreingurinn sje of stuttur, |)á er höfuðið er 

komið í ljós, en hann liggur í flækju um hálsinn á 

burðinum, og hins vegar eru og likur til að svo sje, J)á 

er yfirsetukonan verður {)ess vör, að eins er sem eitt- 

hvað tálmi {)vi, að öllum bolnum á burðinum skjóti 

út eptir að nokkur hluti hans er kotninn í ljós. 

Aður er skýrt frá (í 91stu greininni), hvernig yfir- 

setukonan skal með fara, j)á er naflastreingurinn er 

flæktur um hálsinn á burðinum. En verði hún |)ess 

vísari, að naflastreingurinn tálmi þvi, að bolnum á burð- 

inum eigi skýtur út, skal hún þegar klippa hann í sundur 

og binda um hann þegar hún er búin að ná bolnum 

út um hina ytri fæðíngarparta. 
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áhrif vera má að naflastreingurinn hafi á fæðínguna, J)á 

er hann er of stuttur, og teljum vjer J)á, 

3. að vera má, að hann slitni í SHndnr, og 

stundum tekst {)annig til, enda f)ótt naflastreingurinn 

eigi sje mjög stuttur, J)á er fæðínguna ber snögglega 

að meðan konan stendur á fótum. 
| 

Hversu stuttur sem naflastreingurinn er, mun hann 

{)ó varla slitna í sundur, fyr enn höfuðið er komið í 

ljós, eða um leið og bolnum skýtur út, og er J)að til 

marks um, að svo fer, að f>á tekur að blæða úr honum. 

J)egar er yfirsetukonan verður vör við slíkt, skal 

hún ná bolnum á burðinum í ljós, og blóðrásina skal 

stöðva nleð J)ví að taka með fíngrunum fyrir endann 

og halda svo fyrir, Jángið til búið er að bipda um nafla- 

streinginn. |)á er svo ílla tekst til, að naflastreingurinn 

hefur slitnað svo nærri kvið burðarins, að eigi er hægt 

að binda um hann, er mjög svo hætt 'við, að barninu 

blæði til ólífis, og skal {>ví leita til læknis svo fljótt 

sem verða má. I 12lstu greininni er sagt, með hverjum 

f)ángað til læknirinn kemur. 

2l*2ta gr. 
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burðinum allajafna lífshætta búin, en slíkt tálmar [)ó eigi 

með nokkrum hætti fæðíngunni. En líf burðarins 

er í veði sökum J>ess, að opt ber við, að nallastreing- 

urinn kreystist saman, ,og [)á stöðvast blóðrásin um 

hann, og deyr burðurinn opt Jegar samstundis. 

Vera má, að naílastreingurinn komist ofan í leg- 

gaungin eða út um hina ytri fæðíngarparta hvern helzt 

part af burðinum sem svo ber fyrst að í fæðingunni, eða 

með öðrum orðum, hvort heldur sem burðurinn liggur 

á leingri veginn, eða um [>vert og á ská. En |>á er lega 

burðarins verður með [>essum hætti, skal allajafna snúa 

honum við, en á þessum stað viljum vjer einúngis 

ímynda oss, að burðurinn liggi á leingri veginn og að 

naflastreinginn beri fyrst að í fæðíngunni með höfðinu 

eða sitjandanum og fótunum, en undir slíku er öll 

meðferðin kotnin. 

213da gr. , 

Líkur eru til, að nallastreingurinn komist ofan í 

leggaungin eða út um hina ytri fæðíngarparta, jþá er 

hann er of lángur, eða ef legvatnið er of mikið, og 

einkum ef himnurnar |)árifna meðan konan er standandi; 

likt fer og, [)á er leghálsinn eigi kiprast nógu fast 

utan um höfuðið á burðinum [)egar jþað ber fyrst 

að í fæðíngunni, eða og [)á er höfuðið ber skakkt eða 

öfugt að í hið efra op grindarinnar sökum missmiða 

á grindinni *eða skekkju á leginu, og þá er burðurinn 

liggur skakkur eða öfugur, kemst naflastreingurinn opt 
» \ 
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af þessum orsökum einum niður í leggaungin eða út 

um hina ytri fæðingarparta. 

214 da gr. 

Hægt er að komast eptir ólaginu á naflastreingm- 

nm þegar legvatnið er runnið út? og verður J)á fyrir 

yfirsetukonunni naflastreingsílækjan í leggaungunum, er 
I 

komist hefur niður um legopið. En áður enn himnurnar 

rifna, ogmeðan nallastreingurinn flytur í legvatninu, veitir 

opt örðugt að komast eptir Iegu hans, f>ví vera má, að 

yfirsetukonan villist á honum og öðrum smápörtum af 

burðinum, t. a. m. fíngrunum, en hann hleypur undan 

þegar hún þrístir utan á himnurnar; sökum þessa er 

yfirsetukonunni áríðandi að reyna til að komast eptir, hvort 

hún eigi finnur til blóðstraumsins um naflastreings- 

æðarnar, og er slikt giöggt einkenni þess, að hún finni 

til naflastreingsins. Enda þótt himnurnar sjeu rifnaðar, 

veitir eingu að síður örðugt, og stundum er þess alls 

einginn kostur, að finna þó lítil flækja af naflastreingn- 

um liggi einhverstaðar fyrir aptan höfuð burðarins, og 

eigi verður geingið úr skugga um, að svo sje, fyr 

enn hún er komin með höfðinu leingra niður í grind- 

arholið* 

215da gr. 

Hvað því við víkur, hver lok opt verða á fæðíng- 

unni, höfum vjer hjer á undan sagt, að allajafna er 

burðinum hætta búin, þá er fæðíngin verður með þessum 

hætti, og reynslan hefur sýnt, að mörg börn hafa dáið 
19* 
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með þessum hætti, enda J)ótt allra bragða hafi verið 

leitað. J)ó er hættan eigi alltjend jafnmikil, og stund- 

um eru allar líkur til, að lífi burðarins verði bjargað. 

^)annig er síður hætt við? að um of Jjreyngi að nafla- 

streingnum, áður enn legvatnið er runnið út, og fyrir 

J)á sök er J)að mjög svo áríðandi að sjá svo um með 

öllum hætti ‘ að himnurnar rifni svo seint sem verða 

má. Síður er og hætt við, að naflastreingurinn kreystist 

saman eða merjist, J)á er hann dettur aptur í grindar- 

holið í J)á áttina, sem annaðhvort hinna íbjúgu vika 

grindarinnar liggja, en fremur er hætt við, að svo takist 

til, J)á er hann dettur út til hliða eða fram í grind- 

arholið. En hitt er víst, að allt er undir J)ví komið, að fljótur 

endir verði á fæðíngunni eptir að legvatnið er runnið út. 

Rifni himnurnar fyrst seint á fæðíngunni, J)egar legopið 

er orðið með öllu út víkkað og eins hinn mjúki fæðíngar- 

vegur, en slikt verður allajafna á konum, sem áður hafa 

átt barn, og hríðirnar eru ákafar, J)á mun náttúran ein 

á skammri stund gjöra enda á fæðíngunni án J>ess 

barnið bíði nokkurt tjón. En rifni himnurnar snemma 

á fæðíngunni, eða fæðingin verður lángvin af einhverjum 

öðrum orsökum, er allt undir J)ví komið að ná burð- 

inum í ljós í tækan tíma, annaðhvort með taunginni, eða 

eins og sagt er, J)á er sitjandann eða fæturna bera fyrst 

að, en mjög sjaldan skal snúa buröinum við J)á J)annig 

er ástatt. ' 

216da gr. 

Af J)ví ? er J>egar hefur sagt verið, má reyndar öllum 
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ljóst verða, hvernig með skal fara, J)á er fæðíngin 

verður með fessum hætti, en J)ó viljum vjer skýra 

nokkru nákvæmar frá slíku á J)essum stað. 

a. Ráðandi er til, að yfirsetukonan láti þegar 

sækja lækni, eí hann annars vegar eigi er of lángt burtu, 

f)á er hún kemst að J)ví? að naflastreinginn muni bera 

fyrst að í fæðíngunni, þvi aldrei má hún vita fyrir á 

hverri stund hans aðstoðar muni við þurfa. 

b. J)ángað til læknirinn kemur? skal yfirsetukonan 

f)að eitt að gera að reyna til með öllum hætti að tálma 

f)vi? að himnurnar rifni, og í Jví skyni skal hún láta 

konuna liggja í rúminu án J)ess að hreifa sig um skör 

fram, og hins vegar ráða henni frá að reyna á sig 

meðan hríðirnar standa yfir? og með mestu varúð skal 

hún ransaka konuna um leggaungin. 

c. |)á er himnurnar eru rifnaðar og naílastreing- 

urinn liggur rjett fyrir innan legopið, skal yfirsetukonan 

allajafna gjæta J)ess vandlega, fegar hún ransakar konuna, 

að naflastreingurinn eigi af hennar völdum komist niður 

í leggaungin. En sje hann þegar kominn niður í 

leggaungin eptir að himnurnar eru rifnaðar, skal hún 

reyna til með tveim fingrum að ýta honum leingra upp 

eptir grindarholinu aptur fyrir höfuð burðarins, og halda 

svo J>ar við, og vera má, aðhinum næstu hríðum takist 

að koma höfðinu fram fyrir hann; — tilraun þessi 

heppnast stundum í annað eða f)riðja skipti, en sjaldnar 

f>egar í byrjuninni. En takist eigi svo heppilega til, , 

en nallastreingunnn færist óðum leingra niður eptir fram 
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undan höfðinu, hljtur yfirsetukonan að láta sjer [>að 

eitt lynda að halda flækjunni inni í leggaungunum, og 

í [)ví skyni skal hun láta njarðarvött, er hún hefur vætt 

upp úr volgri olíu, liggja fyrir innan blygðunarbarmana, 

og biða svo læknis, ef hins vegar hríðirnar eigi koma 

stundum höfðinu fyr í ljós, eða yfirsetukonan verður 

[)ess vísari, að blóðstraumurinn rjenar óðum um nafla- 

streinginn, [>vi [)á mun opt ráðlegt, að hún þegar sjáll’ 

snúi burðinum við, ef legopið annars vegar er orðið 

með öllu víkkað út og höfuðið er enn lángt uppi í grind- 

arholinu svo hægt er að ýta J)ví til og frá. 

d. En [)á er sitjandann eða fæturna ber íyrst að 

í fæðingunni og [)annig er ástatt, að legopið er orðið 

með öllu víkkað út, mun bezt fara, að yfirsetukonan 

[)egar nái burðinum í Ijós með [)eim hætti, sem sagt 

er, [)á er skýrt var frá sitjandafæðíng og fótafæðíng, ef 

hún annars vegar kemst að jþví, að blóðstraumurinn 

rjenar um naflastreinginn. 

e. Allt [>að, er hjer hefur sagt verið, miðar ein- 

úngis til [)ess að bjarga lífi burðarins, en hins vegar 

er sjálfsagt, að eingu skiptir [)ó naílastreinginn beri 

fyrst að, ef burðurinn er dauður, og má slíkt ráða af 

[)ví, að naflastreingurinn er kaldur viðkomu, og eigi 

finnst til blóðstraumsins um æðarnar, en [)á svo stendur 

á skal fara með fæðínguna að öllu leyti, sem nafla- 

streinginn eigi bæri fyrst að, enda [)ótt hann sje kominn 

út um hina ytri fæðíngarparta. 

* 
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FJÓRÐI KAPÍTULI 

missmíði á legköknnni. 

217^ gr. 

Vera ma að legkakan tálmi með ýmsum hætti 

fæðíngunni eða hafi skaðvæn áhrif á hana, sumpart að 

þvi Ieyti? að hun liggur með einhverjum hætti óeðlilega 

í leginu, sumpart að J)vi leyti, að stundum losnar of 

fljótt um hana i fæðingunni, og stundum veitir örðugt 

að ná lienni lausri eða út um hina ytri fæðingarparta 

um lok fæðingarinnar. 

I. Hjer se-gir, með hvcrjum liœtli legkakan liggur 

óeðlilega í leginu. 

218da gr.» 

Legkakan liggur óeðlilega í leginu, f)á er hún er 

áföst við hinn neðri liluta legsins, í stað J>ess að hún 

á að liggja ofarlega á leginu J)á er allt fer eðlilega, og 

stundum liggur hún um sjálft legopið og leghálsinn. 

Stundum ber við, að legkakan liggur með öllu fyrir . 

legopinu og lokar J)\í, en stundum lokar hún ein- 

úngis nokkurn part af legopinu, en hinn hluti hennar 

liggur upp um leghálsinn. 

219da gr. 

Merki Jan, er lýsa J>vi, að legkan liggi fyrir legop- 

inu eða um Ieghálsinn, eru þessi: {)á er legkakan liggur 
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um nokkurn part af leghálsinum, lýsir slíkt sjer 

allajafna með þeim hætti, að konan fær blóðlát, stundum 

J)egar á hinum síðustu mánuðum meðgaungutimans og 

allajafna í fæðíngunni. Verður slíkt með þeim hætti, 

að á hinum tveim eða j)rem siðustu mánuðum með- 

gaungutimans tekur leghálsinn að vikka út5 en af því 

leiðir aptur, að legkakan losnar við hann á sumum stöðum, 

og missir J)á konan allajafna blóð. En stundum tekst 

svo heppilega til, að konan eigi missir blóð nokkurt 

síðast á meðgaungutimanum, enda J)ótt legkakan liggi 

með J)essum hætti5 en í fæðingunni, J)á er legopið 

tekur til að víkka út5 og losnar um legkökana5 má 

allajafna gánga að J)ví vísu5 að konan missi mikið blóð. 

og eykst blóðrennslið feim mun meir5 sem hríðirnar 

vikka legopið út. Af Jpessu má auðsætt verða5 að mest 

er blóðlátið meðan hriðirnar standa yfir, en síðar 

verður nokkurt hlje á J)vi5 J)á er J)eim hættir. En 

hins vegar eru hriðirnar almennast mjög svo magnlitlar, 

og leiðir slíkt beinlínis af J)víT að konan er máttfarin 

af blóðmissirnum. 

Jí)að eru þvi allajafna nokkrar líkur til5 að legkakan 

liggi um leghálsinn, J)á er konan á vanda fyrir að missa 

blóð síðast á .meðgaungutímanum 5 án J)ess menn viti 

nokkra orsök til J)ess; stundum hættir blóðrennslið af 

sjálfu sjer5 en kemur aptur að nokkrum dögum liðnum. 

|)á er og allajafna liklegt, að legkakan leggi um leghálsinn, 

ef yfirsetukonan verður J)ess vör5 J)á er hún ransakar 

konuna um leggaungin5 að hann er J)rútinn viðkomu 
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og mjúkur, og óglöggt má finna til nokkurra parta 

burðarins innan undir honum. Fyrst má gánga úr 

skugga um? að legkakan liggi niður á leghálsinum. þá 

er í fæðíngunni má finna til hennar innan undir legop- 

inu, og er hún eins og njarðarvöttur viðkomu. Liggi 

legkakan fyrir legopinu sjálfu, er með öllu auðsætt, að 

eigi verður fundið eða náð til himnanna; en loki hún 

einúngis nokkurn part af legopinu, finnur yfirsetu- 

konan öðrumegin til himnanna, en hinumegin til leg- 

kökunnar. 

220sta gr. 

Hvernig fæðíngunni Iýknr. J)á er legkakan 

liggur með þessum hætti, hefur hún allajafna mjög 

skaðvæn áhrif á fæðínguna, einkum vegna {>ess, að 

konan missir blóð í sífellu, og sje eigi með ráðum 

betur sjeð fyrir, er optast líf konunnar og burðarins í 

veði. En hins vegar er J)ó eigi konunni eða burðinum 

alltjend jafnmikil hætta búin, lieldur fer slíkt að nokkru 

leyti eptir fm, hve máttfarin konan verður, og eins 

eptir J)vi, að hve miklu leyti legkakan lokar legopið. 

Liggi legkakan að öllu leyti fyrir legopinu, og eigi 

verður í tækan tima betur sjeð fyrir, mun konunni 

optast blæða til ólifis annaðhvort án J)ess burðurinn sje 

kominn í ljós, eða skömmu eptir fæðínguna. Enstandi' 

svo á, að einúngis nokkur hluti af börmunum á legkökunni 

liggi öðrumegin fyrir legopinu, má opt svo takast til, ( 

ef konan eigi hefur misst mikið blóð, áður enn hún 

lagðist á gólf, og sitjandann eða höfuðið ber fyrst að 
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i fæðíngunni, og hríðirnar eru með öllu eðlilegar, að 

nátlúran ein megi gjöra enda á fæðíngunni, og verður 

slíkt með J)eim hætti, að hríðirnar þreyngja þeim parti 

burðarins, er fyrst ber að, J>egar er himnurnar eru rifn- 

aðar, niður í leghálsinn, f)ar er legkakan er Iosnuð við hann, 

og stöðvar J)á J)essi partur burðarins að nokkru eða 

öllu leyti blóðrennslið úr jþessum hluta leghálsins. |)ó 

tekst sjaldan svo heppilega til, og fyrir f)á sök skal 

yfirsetukonan aldrei skjóta f)ví á frest að láta sækja lækni. 

22lsta gr# 

En hvað allri meðferð viðvíkur, þegar fæðíngin 

verður með Jæssum hætti, f)á er með öllu auðsætt, að 

f>að er skylda yfirsetukonunnar að láta sækja þegar 

lækni, er hún verður ákynja um, að legkakan liggur 

fyrir legopinu, f)ví að öðrum kosti er líf burðarins og 

konunnar í veði. En sökum J)ess að opt má vera, að 

annaðhvort komi yfirsetukonan of seint til konunnar, 

eða blóðlátið er svo mikið, að hjálpar farf við i snöggu 

bragði til að bjarga lííi konunnar, en lángt er til læknis, 

f)á hlýtur yfirsetukonan að kynna sjer til hlítar, hvernig 

með skal fara J)á J)annig er ástatt, svo hún ein 

megi hjálpa konunni, J)egar jþenna vanda ber að hönd- 

um. En J)ó er jþetta eigi svo að skilja, að hún skuli 

f)ar fyrir skjóta á frest að láta sækja lækni, Jm opt 

ber eigi síður nauðsyn til, að hann sje til staðar, J)ó 

konan sje búin að eigi barnið. 

J)egar konan fær blóðlát á hinum síðustu mán- 

/ 
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uðum af meðgaungutímanum, og eingm merki J)ess 

lýsa.sjer annars vegar. að komið sje að fæðíngunni, skal 

þegar reyna til að stöðva blóðrásina, að svo miklu leyti 

verða má, og sjá svo um, að hún éigi síðar komi að 

konunni, en slíkt má verða með J)eim hætti að láta 

konuna halda kyrru fyrir í rúminu og hafa heldur svalt 

í herberginu, sem hún er í,- gefa henni súran og kjælandi 

þostadrykk (sítrónusafa, eða edik blandað með vatni), 

baða fæðíngarpartana jafnaðarlega með köldu vatni, og 

vara hana við að njóta megns matar eða áfeingra 

drykkja, og vera má, að læknirinn geti og gert nokkuð 

að með ýmsum meðölum. Með J)essum hætti mun 

optast svo takast til, að konan eigi missi blóð svo 

nokkru nemi J)að sem eptir er af meðgaungutímanum, 

og er mikið unnið við slíkt bæði fyrir konuna og burð- 

inn. Af J)essum rökum skal og yfirsetukonan varast 

að við hafa nokkur meðöl, hvorki útvortis nje innvortis, 

er mega auka samdrættina í leginu, J)ví annars er hætt 

við, að fæðínguna beri að í ótíma. 

222llr gr. / 

En sje fæðíngin J)egar byrjuð, annaðhvort i tækan 

tima eða í ótíma, og konan missir mikið blóð sökum 

J)ess, að legopið tekur til að opnast og víkka út, J)á er 

sá einn vegurinn til að bjarga lífi konunnar að snúa 

burðinum við, ef annars vegar legkakan lokar að öllu 

leyti legopinu, og geta J)á svo stendur á einúngis orðið 
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nokkur tvimæli á J)ví? á hverjum tíma og með hverjum 

hœtti burðinum skal snúa við. 

. 223ia gr. 
/ 

Hvað j)ví við víkur, á hverjum tíma burðinum 

verður bezt snúið við, J)á er J)ess eigi að dyljast, að 

bezt fer að láta slíkt bíða J>ess, að legopið sje með 

öllu orðið vikkað út, svo hægt sje að fara með hönd- 

ina upp um það án tálmunar. En opt ber við, að lífi kon- 

unnar er hætt, og fyrir j)á sök verður eigi allajafna 

komið við að skjóta j)ví á frest að snúa burðinum við, 

J)ví hætt er við, að konan deyji stund.um úr blóðlátinu 

áður enn legopið er með öllu víkkað út. Af f)ví, er nú 

hefur sagt verið, má auðsætt verða, að fara skal eptir 

J)ví, hvernig konunni líður, en síður eptir J)ví, að hve 

miklu leyti legopið er víkkað út, J)á er snúa skal burð- 

inum við, en j)ess ber að geta að draga skal slíkt meðan 

eigi dregur máttinn af konunni, en sje svo að hún sje 

j)ví nær að fram komin, skal jpegar snúa burðinum við, 

enda j)ótt Iegopið sje einúngis lítið eitt orðið vikkað út. 

En meðan eigi ber bráð nauðsyn til að snúa burð- 

inum við, skal yfirsetukonan J)að eitt að gera að reyna 

til að stöðva blóðrásina, og má slíkt takast með ráðum 

J)eim, er skyrt er frá hjer að framan, og sumpart með 

J)ví að láta konuna taka kanelsdropa og meðöl, er við eiga, 

og opt má vera, að ráðandi sje til að troða upp í leg- 

gaungin, og takist slíkt hönduglega, er reyndar tvennt 
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unnið við það, J>ví með þessum hætti stöðvast blóðrásin, 

og legopið víkkar meir út. 

Almennast er að troða upp i leggaungin með 

þessum hætti: fyrst skal leggja næst legopinu mjúkan 

njarðarvött eða saman vafið línskaf. en væta J)að 

áður upp úr ediki og eins njarðarvöttinn ? og skal með 

tveim fíngrum f)oka honum hægt upp eptir leggaung- 

unnm upp að legopinu; því næst skal troða upp í öll 

leggaungin með línskafi eða líni allt út að hinum ytri 

fæðíngarpörtum og binda siðan um með línpjötlu og 

Ijereptsstrimli, er nær upp að kviðarbeltinu um konuna 

að framan, og f)aðan á bak aptur upp í beltið á lend- 

unum. Iíonan skal halda fast saman lærunum, og við 

svo búið skal standa, og sjá hver áhrif' slíkt hefur. En 

meðan blóðrásin stöðvast með jþessum hætti og eigi 

dregur mjög máttinn af konunni, skal eingan hlut að 
•r 

eiga; en verði yfirsetukonan f>ess vör, að blóð drepur í 

gegnum umbúðirnar út úr leggaungunum, eða og hins 

vegar máttinn dregur af konunni og hún fölnar og 

kvartar um sáran sviða í leggaungunum? án f)ess J)ó að 

vart verði við blóðrennsli, skal Jegar taka allar um- 

búðirnar út úr leggaungunum, en vera má, að stundum 

megi takast að troða upp í f>au að nýju, ef legopið eigi 

hins vegar er orðið svo vikkað út, að hægt sje að snúa 

burðinum við, eða konan er orðin svo máttfarim, að 

eigi tjáir að skjóta leingur á frest að snúa burð- 

inum við. 

Sökum fess, er nú hefur sagt verið, er allajafna 
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mest undir f>ví komið að snúa burðinum við einmitt f)á 

er tími er ti! fess, en hins vegar veitir mjög svo örð- 

ugt að ætlast á tímann, en f)ó má geta þess, að slikt 

verður að mestu leyti að fara eptir útliti og öllu ásig- 

komulagi konunnar, og hve mikið blóð hún hefur misst, 

en á hinn bóginn hlýtur og slíkt að nokkru leyti að 

fara eptir f)ví sem á stendur í hvert skipti, en auðsætt 

er? að slik nærgjætni er yfirsetukonunni of vaxin. 

224da gr. 

Snúa skal burðinum við þegar svo erástatt, sem 

nú var sagt, að mestu eða öllu leyti með hinum sama 

hætti, sem skýrt er frá hjer að framan, eða með öðrum 

orðum, líkt og almennt er farið að því. Einúngis ber 

þess að geta, að opt má vera, að snúa þurfi burðinum 

við? f)á er fæðingin verður með þessum hætti, enða f)ótt 

legopið sje lítið eitt víkkað út? en siður er hætt við, 

að í f)essu tilfelli hljótist tjón af slíku, f)ví legopið þolir 

betur teygjuna, enn í hitt skiptið. Aðferðin er J>essi: 

gjöra skal höndina frammjóa og fara með hana. með 

venjulegum hætti um leggaungin upp að legopinu, og 

skal yfirsetukonan víkka f)að hægt og hægt út með 

fíngurgómunum f)ángað til öll höndin kemst upp um 

f)að. Síðan skal yfirsetukonan komast eptir á hverri 

hliðinni í legopinu legkakan er mest losnuð við f>að, 

og að svo búnu rjettir hún úr fíngrunum og f)okar 

f)eim hægt upp eptir millum f)essa barmar legopsins 

og legkökunnur, og heldur hún með Jmssum hætti á 
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fram þángað til hún finnur með allri hendinni til himn- 

anna fyrir ofan barminn á legkökunni. Um himnurnar 

má hún síðar glöggt finna og aðgreina hina einstöku 

parta burðarins, og skal hún síðan spreyngja þær og ná 

traustu haldi utan um fæturna, og toga J)á svo niður í 

leggaungin. Hríðinar ílýta mjög litið fæðíngunni þegar 

hún verður með þessum hætti, og fyrir þá sök hlýtur 

ytirsetukonan optast þegar að ná burðinum í Ijós, og 

er aðferðin hin sama5 og f)á er fæturna ber fyrst. Um 

leið og burðurinn fer um leggaungin, losnar optast með 

öllu um legkökuna, og kemur hún því fægar á eptir i 

ljós; en takist eigi svo til, er allajafna hægt að náhenni 

með tveim ííngrum í ljós9 J)ví hún loðir einúngis laus- 

lega við legopið. Optast hættir blóðrásin f>egar eptir 

fæðínguna, og hvort heldur sem konan fær blóðlát 

með Jæssum hætti eða af öðrum orsökum, er með- 

ferðin öll hin sama. 

225ta gr. 

Liggi legkakan einúngis fyrir nokkrum hluta af 

legopinu á einhverja hliðina, en himnurnar með legvátn- 

inu bera að niður í það mcð venjulegum hætti, J)á 

cr konunni allajafna minni hætta búin, og opt má vera? 

að náttúran ein megi gjöra enda á fæðíngunnf, J)á er 

konan eigi hefur J>egar misst mjög mikið blóð? og hún 

er nokkurnveginn hress? en burðurinn liggur eðlilega 

og hríðirnar eru magnmiklar. Vera má? að blóðrásin 

stöðvist Jægar er himnurnar sprýnga, áður enn legopið 

er orðið með öllu vikkað út. En fari svo? að magnið 
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dragi úr hríðunum, f>á er á fæðinguna líður, eða konan 

fær blóðlát að nýju, má f>ó allajafna ná burðinum í 

ljós með taunginni. Áður höfum vjer skýrt frá, hvernig 

með skal fara, J)á er legkakan liggur fyrir öllu legop- 

inu, og er J)ar sagt, að meðferðin er að öllu leyti komin 

undir f>ví? hvernig konunni líður, og hve ákaft blóðlátið er, 

en hinu sama máli er og að gegna í þessu tilfelli, f>á 

er legkakan einungis að nokkru leyti liggur fyrir legop- 

inu. Fyrir f>á sök skal þegar snúa burðinum við f>á 

er yfirsetukonan verður f>ess vör fyr á fæðíngunni? að 

allari mátt dregur af konunni sökum blóðláts, og ein- 

úngis með f>essum hætti verður lífi konunnar bjargað, 

likt og f>á er legkakan liggur fyrir öllu legopinu. 

II. Hjer segir, með liverjum hœtti legkakan losnarfrá 

leginu á hinum fyrstu köflum fœðíngarinnar^ en af 

slíku leiðir, að konan fœr blóðlát. 
# 

226ta gr. ; • 

Mjög sjaldan ber við, að konan fái blóðlát á 

hinum fyrslu fjórum köflum af fœðíngunni^ eða með 

úðrum orðum, áður enn burðurinn er kominn i Ijós, 

utan f)á er legkakan liggur fyrir legopinu að nokkru 

eða öllu leyti, en orsökin til f)ess? að þannig fer. er 

algeingast sú? að um legkökuna losnar of fljótt í 

fæðíngunni. ^ 
227da gr# 

Opt losnar um legkökuna of snemma á fæðíng- 
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unni, sökum |>ess, að konunni sinnast í snöggu bragði, 

eða ófol kemur að henni og hún biltir sjer harstarlega, 

og hart er komið við kviðinn á henni, eða hún fær 

uppköst og hósta, o. fl. *>k. Eins má og hins vegar 

slíku valda: að hríðirnar eru harðar og óeðlilegar, eða 

himnurnar eru seigar og rifna eigi. og stundum má og 

vera, að því sje um að kenna, að naflastreingurinn sje of 

stuttur, en [)ó mun varla losna um legkökuna sökum 

þessa, fyr enn höfuðið er að mestu eða öllu leyti 

komið í Ijós. 

228da gr. 

Auðsætt er,að stundum verðurblóðlátiðmeir, en stund ■ 

um minna eptir því sem á stendur. Mest er blóðlátið alla- 

jafna [>egar samdrættirnir líða úr leginu um leið og hverri 

hríð hættir, en þar á mót stöðvast [>að að nokkru eða 

öllu leyti meðan samdrættirnir eru í leginu og hríð- 

irnar standa yfir, en þá er legkakan liggur fyrir legop- 

inq, eykst blóðlátið allajafna meðan hríðirnar standa 

yfir, og er áður skýrt frá slíku. 

Almennast er konunni eigi jafnmikil hætta búin 

[)á er hún fær blóðlát með [)essum hætti, eins og af 

blóðláti, [)á er legkakan liggur fyrir legopinu, eða ef 

J)að kemur að henni eptir fæðínguna, og er sú orsökin 

til [)ess, að sumpart for hún varla blóðlátið [)á þannig 

er ástatt, fyr enn fæðíngin byrjar, og heldur er eigi 

slíkt blóðlát jafnákaft og í hinum tilfellunum; sumpart 

veitir og miklu hægar að auka samdrættina í leginu i 

þessu tilfelli og á þessum köflum fæðíngarinnar, og má 
20 
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slikt verða með ýmsum hætti, en blóðrásin stöðvast 

með f>essu móti, eins og áður er sagt. Takist svo til, 

að konan fái blóðlát fegar í byrjun fæðingarinnar, |)á 

eru allar líkur til, að J>að hætti af sjálfu sjer eptir að 

himnurnar eru rifnaðar. En sje blóðlátið mikið og J>að 

helzt um nokkra stund, dregur j)að opt magnið úr 

hríðunum5 og konan verður að lokum mjög máttfarin. 

229da gr. 
- V, 

Hvað hjálpinni við víkur, þegar fæðíngin verður 

með fessum hætti, J)á er allajafna ráðlegast að Iáta jiegar 

sækja lækni, eins og J)á hvern annan vanda ber að 

höndum. En j)ángað til hann kemur, skal yflrsetu- 

konan gjæta J)ess eins að reyna til að stöðva blóðrásina 

með |)eim hætti, sem áður er sagt? og bezt eiga við 

meðöl J)au, er venjulega auka samdrættina í leginu, til að 

mynda kanelsdropar, (gefa skal konunni inn 30—40 dropa 

af J)eim í senn), og baða skal fæðingarpartana hvað eptir 

annað með kölðu vatni, og takist svo til, að blóðlátið 

verði mikið á hinum fvrstu köflum fæðíngarinnar, skal 

fegar sprevngja himnurnar, en jþó viljum vjer taka yfir- 

setukonunni vara fyrir að gjöra slíkt, ef blóðlátið eigi er 

mikið, og allajafna ber jbess að gjæta, að hún sje búin 

að komast með vissu eptir, hvort burðurinn liggur 

skakkt eða öfugt. Aukist blóðlátið eptir að legvatnið 

er runnið út, og máttinn dregur af konunni, mundi bezt 

fara að ná burðinum {>egar í Ijós, annaðhvort með 

taunginni, eða með jþeim hætti að snúa honum við, ef 
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iegopið annars vegar er orðið svo víkkað út, að þvi verði 

komið við. En sje svo, að legopið tálmi slíku, er 

eingin vænlegri kostur fyrir höndum, enn að reyna til 

að troða upp í leggaungin og stöðva með |>eim hætti 

blóðlátið j)ángað til læknir kemur. 

Allajafna er konunni meiri hætta búin, J)á er hún 

fær fyrst blóðlátið eptir að burðurinn er kominn í ljós, 

en á undan eða eptir Jm, að fylgjan kemur í Ijós. En 

bezt [>ykir við eiga að skýra frá, með hverjum hætti 

slíkt má verða, um leið og sagt verður frá, með hverjum 

hætti örðugleikar verða á J)ví? að fylgjan komi i Ijós. 

III. Hjer scgir ? með liverjum hœtti örðugleikar verða 

á pvi? að um legkökuna losni og henni skjóli út: og 

hvernig konan sökum pess fœr blóðlát eptir fœðínguna. 
I \ 

230sta gr. 

Vera má, að mart tálmi J)ví, að fylgjan komi í 

Ijós í tækan tíma, og má til J)ess telja: 1) að mátt- 

leysi er í leginu? en samdrættirnir eru fyrir J)á sök mjög 

linir; 2) að legið kiprast með öllu óeðlilega saman og 

taugaleygjur koma i paó; 3) að legkakan eigi losnar 

frá leginu á tækum tírna, sökum Jæss, að hún loðir 

fast við J)að. 

231sta gr. 
t 

1) £>á er máttleysi Meypnr í legið, er venju- 

legast sú orsökin til Jæ^s, að annað tveggja hefur fæðíngin 

orðið venju fremur lángvin og örðug, eða burðurinn 



r 

S08 

hefur komið of suogglega í Ijós. Vera má og að slítu 

valdi, að legið hefur vikkað út um of, sökum J)ess, 

að legvatnið er of mikið, eða [)á er konan á tvíbura, 

eða burðurinn er venju fremur fyrirferðarmikill. Mátt- 

leysi í leginu sýnir sig almennast með J)eim hætti, að 

hríðirnar annaðhvort hætta með öllu, eða þær eru mjög 

svo linar eptir að burðurinn er kominn í ljós? og hins vegar 

kiprast legbotninn eigi saman eins og venju er til? en 

hann liggur lángt uppi í kviðnum. 

182ur gr. 

2) stundum ber við, að óeðlilegir samdrœttir 
koma í legið eptir að burðurinn er kominn í Ijós, og 

tálmar slíkt fylgjufæðingunni, en hinir óeðlilegu sam- 

drættir lýsa sjer optast með Jíeim hætti, að þeir koma 

hjer og hvar í legið, og f)á þeir hætta á einum stað, 

koma J>eir þegar annarstaðar í jþað , en að öðru leyti 

er máttleysi í leginu utan á |>essum stöðum. En J)á 

er samdrættirnir eru eðlilegir, koma [>eir allajafna fyrst 

í legbotninn, og leiðir J>á Jaðan jafnt niður eptir öllu 

leginu. J)ar er hinir óeðlilegu samdrættir koma í legið, 

kiprast J>að með öllu saman, en legkakan liggur leingra 

uppi í leginu og kemst eigi niður eptir J>ví, hvort 

heldur sem hún er losnuð við J>að að mestu eða öllu 

leyti. Með þessum hætti lokast legkakan inni í leginu, 

annaðhvort að hálfu eða öllu leyti, eptir J)ví5 hvort hálf 

legkakan, eða hún öll, liggur fyrir ofan, f)ar er hinir 

óeðlilegu samdrættir koma í legið. Áður er skýrt frá? 

f 
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að legið kiprast |>annig saman á ýmsum stöðum, stundum 

ofarlega og stundum neðarlega um legbolinn, stundum 

meir a annari hliðinni. enn hinni, og opt ber við, að 

legið kiprast saman með þessum hætti J)ar sem leg- 

bolurinn og leghálsinn mætast. 

Með ýmsu móti getur að borið, að óeðlilegir 

samdrættir hlaupi í legið, svo legkakan verði með öllu 

lokuð inni i J)ví, og t. a. m. velður opt slíku, að 

fæðínguna ber snögglega að, eða konan kemur mjög 

hart niður þegar í byrjun hennar, eða óhönduglega er 

togað í naflastreinginn til að ná legkökunnni í ljós, eða 

og loðir' legkakan of fast við legið; en optar veitir 

mjög svo örðugt að komast með vissu eptir, hvort 

örsökin til hinna óeðlilegu samdrátta er jþessi eða hin. 

J)egar legkakan lokast inni í leginu með þessum 

hætti, eru hinar síðari hríðir venjulega mjög jþjáníngar- 

miklar; J)á er yfirsetukonan fer höndum um kvið kon- 

unnar að utanverðu, má hún glöggt komast eptir, að 

legið er bæði fyrirferðarmikið og liggur lángt uppi 

í kviðnum, og er lögun J)ess opt mjög óeðlileg, og 

stundum er J)að svo sem undið út á aðra hliðina, og 

hjerumbil á miðju leginu má finna, eð J)að kiprast 

saman, og með Jæssum hætti verður lögun J)ess áþekk 

stundaglasi. Optast er Iegið viðkvæmt f)egar hinir 

óeðlilega samdrættir eru í J)ví. Enn glöggvar má komast 

eptir slíku með f>ví að kanna konuna um lcggaungin, 

og skal yfirsetukonan í J)ví skyni' fara með einn fíng- 

urinn upp með nallastreingnum upp í legið, og finnur 

á 
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hún f)á um leið hvar legið er kiprað saman5 og er 

það eins og lítið op nokkurt viðkomu, en naílastreing- 

urinn geingur upp um f)að upp að legkökunni, en hún 

kemst eigi niður um op J>etta. J)ess ber að geta, að 

sjaldan mun yfirsetukonan geta náð svo lángt upp í 

legið með einum fíngri, heldur mun hún til jþess f)urfa 

að fara með alla höndina inn í leggaungin* 

233>a gr. 

3) Enn fremur má geta J)ess, að opt kemur 

legkakan eigi í Ijós sökum þess, að húll SÍtur með Öllu 
föst við Iegið, og má eigi losna, en sjaldan ber f)ó 

við, að öll legkakan loði við legið með þessum hætti, 

heldur er f)að einúngis nokkur partur af henni. Líkur 

eru fyrir því, að þannig sje ástatt, f)á er legið kiprast 

saman í hnött og konan missir blóð nokkurt, en leg- 

kakan losnar eigi, enda þótt hinar síðari hríðir sjeu með 

öllu eðlilegar, og annaðhvort er með öllu ónáandi til 

legkökunnar, f)á er konan er könnuð um leggaungin, 

eða einúngis má finna til nokkurs parts af barmi hennar 

í sjálfu legopinu, og sje togað í naflastreinginn, kippist 

hann J)egar inn aptur, og linað er á, og hjer og hvar 

finnur konan til sárra hviða í leginu. 

Opt má vera, að f)að beri til f)ess, að legkakan 

eigi má losna við legið í tækan tima, að veikindi hafa 

komið í hana um meðgaungutímann, og stundum er sú 

orsökin til þess., að legkakan er fóst við hina fremri 

hlið legsins, en af slíku leiðir aptur, að óeðlilegir 

w. 
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samdrættir koma í það? og lokast f)á legkakan inni í 

því að nokkru eða öllu leyti. 
% 

234da gr. 

Allajafna er mjög svo hætt við, að konan fái 

hættulegt blóðlát J)á er fylgjan eigi kemur í ljós sökum 

vandkvæða þeirra, er nú var skýrt frá, en sú er orsökin 

til blóðlátsins, að nokkur hluti af legkökunni losnar við 

legið, en úr því blæðir sökum J>ess, að J>að eigi dregst 

saman eða kiprast um leið og hún Iosnar frá J)ví; og 

þannig má auðsætt verða, að allajafna tekst miður til, 

[)á er fylgjan eigi kemur í Ijós í tækan tima og lángt 

verður [)ess að bíða. En fái konan eigi blóðlát, 

og eingin merki J)ess sýna sig á ásigkomulagi kon- 
0 % 

unnar, að úr leginu blæði án jþess blóðið renni út 

um hina ytri fæðíngarparta, J)á er konunni að öllum 

líkindum eingin hætta búin, enda J)ótt nokkrar 

stundir líði, [)ángað til fylgjan kemur í Ijós; en verði 

leingri bið á slíku, er allajafna hætt við, að miður takist 

til, og sumpart er hætt við, að rotnun komi í fylgjuna, 

og úr J)ví svo er komið, hleypur opt drep í legið, og 

konan tekur hættnlega sængurköldu. 
f i > 

235ta gr. 

Jjegar svo er ástatt, sem nú var sagt, fer hjálpin, 
sem hægt er að veita konunni, að mestu leyti eptir Jvi, 

hvort konan fær blóðlát meðan á [)ví stendur, að fylgjan 

eigi kemur í Ijós. |)vi sýni sig ljós merki Jæss, að konan 



812 

sje búin að fá blóðlát, hvort helclur sem blóðið rennur 

ut um bina ytri fæðingarparta ? eða fað staðnæmist í 

leginiij j)á er eigi annars kostur, enn að ná með hendinni 

fylgjunni í Ijós? en áður enn gripið er tilf)essa? skal J)ó 

fyrst reyna til að stöðva blóðlátið með ýmsum ráðum. En 

sýni sig eingin einkenni j)ess, að konan hafi blóðlát, J)á 

gefst færi á að reyna til að ná fylgjunni í Ijós með 

öðrum hætti, og skal við hafa til þessa ýms meðöl? er 

flýta J)ví? að fylgjan losni og komi i ljós. 

Ef vjer f)á ímyndum oss? að sá tími sje liðinn, 

sem fylgjan kemur venjulega í ljós á, J)á er allt fer 

eðlilega, en hins vegar sýna sig eingin merki [)ess, að 

konan fái blóðlát, og henni líður vel að öðru leyti, J)á 

skal reyna til að ná fylgjunni í Ijós með ráðum þeim, 

er hjer segir, og munu þau ein opt duga. 

236ta gr. 

Til J)ess að auka samdrættina í leginu, skal yfir- 

setukonan hvað eptir annað nudda kvið konunnar utan, 

þar er legbotninn liggur fyrir, annaðhvort með hendinni 

einni, en J>ess ber að gjæta, að hún sje eigi mjög heit, 

eða og skal bera kamfóruolíu eða brennivín utan á 

kviðinn. Binda skal kviðarbeltið fast um konuna, og 

eins má láta hana taka inn 20—30 dropa á hverri hálfri 

stundu af kanelsdropum, ogskal hún taka smátt og smátt 

inn fleiri dropa, [)á er merki [)ess lýsa sjer, að úr leginu 

blæði. Að öðru leyti skal láta konuna halda með öllu 

kyrru fyrir í rúminu, og banna henni að reyna á sig 

L 
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raeð nokkrum hætti, og hins vegar skal yfirsetukonan 

varast að toga í naflastreinginn, því hið mesta tjón 

má allajafna leiða af slíku, til að mynda blóðlát og 

legsig; þegar [>annig er með farið, mun opt svo takast 

til, að samdrættirnir aukist i leginu, en af slíku leiðir 

aptur, að um fylgjuna losnar. En verði slíkt eigi svo 

sem að tveim stundum liðnum, er allajafna ráðlegast 

að láta [)egar .sækja lækni, ef eigi er (jarska lángt til 

hans, [>ví hann má með ýmsum ráðum auka samdrættina 

í leginu, eða, ef[)ess gerist [)örf, má hann ogná fylgjunni 

í Ijós með hendinni. Eigi er hægt að ákveða með 

vissu, hve leingi skal skjóta [)ví á frest að ná fylgjunni 

í Ijós með hendinni, [)á er annars vegar eingin merki 

J)ess lýsa sjer, að konan hafi blóðlát?'en hitt erþóvíst, 

að varla er ráðandi til að skjóta því leingur á frest, enn 

mest 5—6 stundir eptir að burðurinn er kominn í Ijós. 

Verði þessvegna eigi náð til læknis á þessum tíma? 

hlýtur yfirsetukonan að ráðast í að ná fylgjunni í ljós, 

og hið sama er að segja um hvern annan vanda? sem 

ber að höndum á [æssum kafla fæðíngarinnar. 

237da gr. 

Sjeu samdrættirnir í leginu óeðlilegír, og nokkrar 

likur eru hins vegar fyrir jþví? að legið sje með þeim 

hætti kiprað saman á einum stað, að fylgjan eigi má 

koma í ljós sökum [)essa, [)á má opt vera? að takast 

megi að ráða bót á sliku? ef konan annars vegar eigi 

hefur blóðlát? með [)ví að hjúkra vel að henni og núa 
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kviðinn utan með kamfóruolíu og gefa konunni að drekka 

heitt seyði af kamillutegrasi. |)á er miklum svita hellir 

út um allan líkama konunnar með |>essum hætti? verða 

hríðirnar opt úr því að mestu leyti eðlilegar, og sam- 

drættirnir aukast í leginu, og fylgjan kemur f)á opt 

hvað af hverju í Ijós. 

I von um, að þannig takisttil, getur yfirsetukonan 

skotið f>ví nokkra stund á frest að láta sækjalækni, [)á 

þannig er ástatt, en þegar hann kemur mun hann 

reyna til að auka samdrættina í leginu með ýmsum 

hætti, eða og gjöra enda á fæðíngunni með J)ví að ná 

fylgjunni í ljós með hendinni. En sje lángt til læknis, 

mun heldur eigi ráðandi til að skjóla f)ví leingur á 

frest í [)essu tilfelli að ná fylgjunni í Ijós, enn mest 5 

stundir, en sjálfsagt er, að f>egar skal yfirsetukonan ná 

henni í Ijós, |)á er konan hefur blóðlát. 

238da gr. 

En loði legkakan svo fast við legið, að liún eigi má 

losna við pað, og hún eigi kemur í ljós sökum þessa, 

f)á eru J)ó nokkrar líkur til, að hún losni að lokum af 

sjálfri sjer, ef samdrættirnir í leginu annars vegar eru með 

öllu eðlilegir og ákafir. Sökum þess er allajafna 

ráðandi til, f)á [)annig er ástatt, að reyna til að auka 

samdrættina í leginu með J)ví að núa kvið konunnar að 

utanverðu, eins og vjer höfum sagt að duga mundi í 

J)ví tilfelli, er skýrt er frá hjer að framan, og að 

minnsta kosti ber J)ess allajafna að gjæta að láta nokkra 
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stund liða án jþess að eiga nokkurn hlut að5 en varast 

að toga í naflastreinginn, {)ví vera má5 að þá losni 

legkakan siður. En fari svo? að hún eigi losni svo sem 

eptir tvær stundir, mun bezt fara að láta þegar sækja 

lækni, en hann einn má ákveða, hvenær ná skal leg- 

kökunni i Ijós með ráðum, en {>ess ber |)ó að geta, að 

sjaldan mun ráðandi til að draga slíkt leingur enn tvær 

stundir eptir að burðurinn er kominn í Ijós. En verði 

eigi náð tit læknis sökum vegaleingdar, hlýtur yfirsetu- 

konan ein að ná fylgjunni í ljós með höndunum. 

239da gr. 

Samkvæmt áður sögðu viljum vjer taka fram nokkrar 

almennar reglur, er yörsetukonan skal fara eptir. |)á 
% 

er fylgjan eigi kemur í Ijós með eðlilegum hætti. 

a. aldrei skal yfirsetukonan, hvernig sem svo á 

stendur, láta fylgjuna liggja svo leingi inni í leginu án þess 

að ná henni í Ijós, að hætt sje við, að rotnun komi í fiana. 

b. {)á er fylgjan eigi kemur í ljós eptir tvær 

stundir frá J)ví barnið er fætt, skal þegar sækja lækni, 

ef annars vegar eingin merki {)ess lýsa sjer að konan 

hafi blóðlát, og eigi er mjög lángt til hans. 

c. {)á er yfirsetukonan kemst að {)vi, að konan 

hefur blóðlát og lif hennar er í veði með þessum hætti, 

skal hún {)egar, ef eigi verður náð til læknis, sjálf ná 

fylgjunni lausri og út um hina ytri fæðíngarparta, og 

er slíkt sá hinn eini vegur til að stöðva blóðrásina og 

bjarga lífi konunnar. 

i 
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240sta gr. 

|)að er J)ví með öllu auðsætt, að mikils er áríð- 

andi? að yfirsetukonan kunni að J)ví að ná fylgjunni í 

Ijós, fá lángt er til læknis, en þannig skal með fara: 

með vinstri hendinni skal toga lítið eitt í naflastreing- 

inn, en á hægri höndina skal yfirsetukonan berafloteða 

ósaltað smjör, og gjöra hana síðan frammjóa, og íara 

með hana upp með naflastreingnum um leggaungin og 

legopið upp í legiðj þángað er legkakan er íöst við það? 

en fíngrunum skal hún allajafna halda fast saman, svo 

himnurnar lendi eigi á milli þeirri og tefji eða villi 

fyrir henni. J>á er yfirsetukonan er komin upp að 

legkökunni, skal hún fara með fíngurna milli legkök- 

unnar og legsins, J)ar er hún er losnuð við fað, með 

J)eim hætti, að handarbakið skal snúa út að leginu, en 

síðar skal hún hægt og hægt reyua til að losa legkökuna 

26ta mynd. 
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frá leginu, en varast skal hún að koma við legið sjálft 

að því leyti hjá verður komist. Opt má vera, að 

styðja J)urfi með vinstri hendinni utan á kvið konunnar, 

J)ar er legbotninn er fyrir og reyna til að halda honum 

í nokkrum skorðum meðan verið er að ná legkökunni 

lausri. En J)á er yfirsetukonan er búin að ná leg- 

kökunni lausri, tekur hún utan um hana alla með hend- 

inni, og nær henni hægt og hægt niður um leggaungin 

og út um hina ytri fæðíngarparta, en þegar skal skoða 

hana vandlega, og vita hvort nokkur partur liennar 

hefur orðið eptir í leginu, og skal f)egar fara með 

höndina inn í J>að? og ná honum út með hinum sama hætti. 

Verði yfirsetukonan fess vör meðan hún' er að 

ná legkökunni lausri? að nokkur partur af henni er svo 

faát gróinn við legið, að eigi er hægt að ná lionum 

lausum með áður sögðum hætti? J>á viljum vjer taka 

henni vara fyrir að beita afli til þessa, jþví af slíku er 

konunni allajofna mikil hætta búin? heldur skal yfir- 

setukonan reyna til að klipa með fíngrunum legkökuna 

í sundur svo nærri Jæssum fasta parti hennar sem verða 

má, en láta hann sitja eptir, og mun hann J)á síðar 

koma í ljós. En hlaupi síðar rotnun í hann skal með 

spröitunni koma inn í legið hafrasúpa smátt og 

smátt á hinum fyrstu dögum eptir fæoínguna. 

Standi svo á, að legkakan sje lokuð inni í leginu 

með áður sögðum hætti, og hún eigi kemur i Ijós 

sökum J)essa, en hins vegar ber nauðsyn til, að henni 

sje náð þegar í Ijós, sökum þess, að konan fær blóðlát. 
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27da mynd. 

skal yfírsetukonan fara með höndina upp með nafla- 

streingnum með áður sögðum hættiinn í legið, enmeð 

hinni liendinni skal hún, eins og áður er sagt, styðja 

utan á kvið konunnar, þar er legið liggur fyrir, en 

J>essu samfara reynir hún til með fíngrunum með mestu 

varúð að vikka legið hægt og hægt út, jþar sem j)að er 

kiprað saman, og heldur hún slíku fram, þángað til hún 

kemst með alla höndina upp að legkökunni, og skal 

hún úr ])ví ná henni í ljós með áður sögðum hætti. 

Takist J)etta kiprnst legið optast þegar eðlilega saman, 

og blóðrásin stöðvast. 

241sta gr. 

Á þessum stað J)ykir við eiga að skýra enn frá 
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blóðlátiim*) f á er konan fær fað á þessum kafla 

fæðíngarinnar, og má vera, að það komi að henni bæði 

á undan og eptir J)\í? að fylgjan er komin í ljós? en 

eigi er það alltjend jafn hættulegt, en J)ó er konunni 

allajafna nokkur hætta búin af slíku. 

Stundum rennur allt blóðið útum hinaytri fæðing- 

arparta, en stundum tekst eigi |>annig til? annaðhvort 

sökum J)ess5 að nokkur hluti af legkökunni eða himn- 

urnar eða storkið blóð liggur fyrir legopinu, eða og 

sökum þess, að legopið sjálft er svo fast kiprað saman? 

að blóðið eigi nær að renna út um J>að? og safnast [)að 

f)á allt fyrir inni í leginu. 

242ur gr. 

Auðsætt er5 að hægt er að komast eptir? að konan 

hafi blóðlát? |)á er blóðið rennur út um hina ytri fæðíng- 

arparta, en eigi er siður áríðandi að gjæta J)ess vand- 

lega að komast í tækan tíma eptir? hvort allt blóðið 

safnast fyrir inni í leginu, J)ví að öðrum kosti er lif 

konunnar i veði sökum þess, að allan mátt dregur af 

henni af blóðmissirnum. A þessum stað ber og að 

geta J)ess? að opt má svo takast til? að blóðið allt 

staðnæmist inni í leginu af áður greindum orsökum, enda 

J'ótt J)að i fyrstunni, J)á er blóðlátið hófst, rinni allt 

*) Enda J>ótt noltkuö blæði úr leginu, })«i má eigi sleingja slíku 

saman við blóðlát jþað, er hjer segir, en þá segjum vjer, að 

konan haíi blóðlát, þegar máttinn drcgur af henni sökum þess, 

ð blóðrennslið er svo mikið. 
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út um hina ytri fæðíngarparta, og fyrir J)á sök getum 

vjer þessa, svo yfirsetukonan eigi haldi, að blóðlátinu 

sje með öllu hætt jþegar J)annig fer. 

J)egar blóðið safnast alll fyrir inni í leginu og 

nær eigi að renna út um hina ytri fæðíngarparta , J)á 

lysir slíkt sjer með J)eim hætti: 

a) allt í einu finnur konan til einskonar hita í 

kviðnum, en um leið lysa sjer öll einkenni þess á útliti 

og ÖIIu ásigkomulagi hennar, að hún hafi feingið blóð- 

lát, en J)ó rennur blóðið eigi út um hina ytri fæðíng- 

arparta. Einkenni fessi eru: andlitið fólnar ogvarirnar 

verða nábleikar, máttinn dregur af henni, en ójbol og 

hræðsla kemur yfir hana, henni verður íllt fyrir hjart- 

anu, vindur hleypur fyrir eyrun og henni sortnar fyrir 

augum, hún á bágt með að draga andann, og eius er 

sem hún stynji og hún geispar opt, sláttur lífæðarinnar 

er óður en linur, og útlimirnir stirðna af kulda; síðar 

líður yfir hana og hún fær taugateygjur, og er hún J)á 

úr J)ví með öllu að fram komin. 

b) þegar kviðurinn er kannaður að utanverðu, má 

eigi [)á þannig er ástatt finna ti! þess, að legið kiprist 

saman, eins og venja er til, fyrir ofan blöðrubeinið, en 

það er J)ar á mót mjög lint viðkomu og fyrirferð- 

armikið, og J)enst jafnt út eins og allur kviðurinn, en 

slikt orsakast beinlínis af J)ví, að blóðið safnast fyrir 

irini i J)ví. 

c) hafi blóðiði fyrstunni runnið út um hina ytri fæðíng- 

arparta, en blóðrásin hættir siðar með öllu, eru og nokkrar 
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líkur fyrir f)vi, að blóðið muni safnast fyrir inni í leginu, 

J)á er öll einkenni f>ess lýsa sjer, að konan haíi blóð- 

lát5 og f)au aukast í stað f>ess að mínnka; stundum 

rná og vera, J)á þannig tekst til? að yfirsetukonan finni 

storkið blóð fyrir legopinu, f)á er hún kannar konuna 

um leggaungin. 

243Ja gr. 

Sú er almennast orsölin til blóðláts á þessum 

kafla fæðíngarinnar, hvort heldur sem svo blóðið rennur 

út um hina ytri fæðíngarparla, eða það safnast fyrir 

inni i leginu, að máttlevsi hefur komið i legið, og er 

það stundum meir, en stundum minna, því jþegar legið 

kiprast saman með eðlilegum hætti, stöðvast og þegar 

blóðrásin úr æðum þeirn, er skaddast hafa um leið og 

legkakan losnaði að mestu eða öllu leyti. 

244da gr. 

Af áður sögðu má þá Ijóst verða, að hjálpin, f)á 

þannig er ástatt, sem hægt er að veila, er að mestu 

eða öllu leyti í f)ví fólgin að auka samdrættina í leginu, 

en með þeim hætti stöðvast blóðrásin, og má við hafa 

til f)ess ýms meðöl. 

Meðöl J)au, er yfirsetukonan skal við hafa til að 

auka samdrættina með í leginu, eru jþcssi: 

a) til inntöku: kanelsdropa, og skal hún af f)eim 

skamta konunni 40 til 50 dropa á hverri stund eða 

á hverjum fjórðúng stundar, eptir f>vi sem á stendur. 

b) með kaldri hendi skal yfirsctukonan nudda 
21 
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kviðinn utan í hríng, þar sem legbotninn er fyrir, og um 

leið skal hún þrísta nokkuð fast að honum annaðhvort 

með hendinni, eða með því að herða á kviðarbeltinu 

um konuna; baða skal og hina ytri fæðíngarparta.hvað 

eptir annað upp úr köldu vatni, og eins blöðrubeinið og 

allan hinn neðri hluta af kviðnum, og hins vegar skal 

láta renna inni í legið úr spröitunni annaðhvort kalt 

vatn eintómt eða blandað* með ediki, og skal yfir- 

setukonan koma legpipunni upp í legið með þeim 

hætti að láta það fylgja með vísifíngrinum og Iaung- 

utaung hinnar vinstri handar. J)annig skal láta vatnið 

renna inni i legið tvisvar eða frisvar, eptir J>vi sem á 

stendur. Til eru og þess dæmi, og hjálpað hefur að 

fara með kalda hönd inn í sjálft legið, og skal kreppa 

fíngurna í lófann, og snerta með handarbakinu allt legið 

innan, og aukast jþá samdrættirnir i því að nokkru leyti, 

en eigi skal j)ó gripa til þessa, fyr enn í nauðirnar rekur. 

En um leið og yfirsetukonan reynir til að 

stöðva blóðlátið með ráðum þeim, er nú voru talin, 

skal hún allajafna hafa það í huganum, að J)á fyrst 

aukast samdrættirnir í leginu af meðölum þessum, J>egar 

búið er að ná allri fylgjunni i Ijós, og fyrir þá sök 

skal við hafa ráð jpessi áður enn fylgjan er komin i 

Ijós einúngis þá er blóðlátið eigi er mjög mikið; en 

missi konan mikið blóð, og máttinn tekur að draga af 

henni, skal allajafna fyrst ná fylgjunni i Ijós, og síðar 

skal stöðva blóðrásina með áður sögðum hætti ef fress 
• •• • j r •• C 

gjorist porl. 
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Á þessum stað Jjykir við eiga að taka yfirsetu- 

konunni vara fyrir að reyna til að stöðva blóðrásina, J)á 

er konan fær blóðlát eptir að burðurinn er kominn í 

Ijós? með J)ví að troða upp í leggaungin, J)vi auðsætt er, 

að af sliku leiðir íllt eitt, og blóðið safnast allt fyrir inni 

í leginu, en áður er sagt, að J>á tekst allajafna miður 

til, enn J)á er blóðið rennur út um hina ytri fæðing- 

arparta. 

245ta gr. 

J)á er glögg merki J)ess sýna sig, að allt blóðið 

safnist fyrir í Ieginu, ber allajafna brýn nauðsyn til að 

J)egar sje farið með höndina inn í legið, hvort heldur 

sem svo fylgjan er ókomin, eða hún er komin í Ijós, til 

J)ess að hreinsa legið innan, og ná með J)essum hætti 

hinu storkna blóði út og fylgjunni með, ef hún er 

ókomin í Ijós. Bezt fer að halda hendinni, þá J>annig 

er með farið, inni í leginu, og biða svo J>ess, að J)að 

kiprist saman utan um hana, og Jæssu samfara skal 

yfirsetukonan leitast við að auka samdrættina í leginu 

með áður sögðum hætti. 

246ta gr. 

J}egarblóðlátiðhættir, bernauðsyntil, aðkonanjíegar 

rjetti sig, og liggi með öllu kyr í rúminu um nokkra stund, 

J)vi að öðrum kosti er hætt við, að yfir hana líði eða 

allan mátt dragi af henni, og stundum að hún fái blóð- 

lát að nýju. Yfirsetukonan skal vandlega gjæta þess 

að hleypa nýju lopti inn í herbergið, og hjúpa hendur 
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og fætur konunnar innan í volgum rekkjuvoðum, f>vo 

andlitið með ediki, og halda „salmiakspiritus” upp að 

vitunum á henni og næra hana á kjötsúpu til að 

styrkja hana, og láta hana drekka litið glas afrauðavini. 

J)á er konan tekur að hressast eptir nokkrar stundir 

og jafn iiur er kominn um allt hörundið? skal með 

varúð, eptir J>ví sem á stendur, annaðhvort bera hana í 

upp búið rúm, eða láta hrein rúmföt undir hana? ef hún 

liggur í sama rúminu. ; 

247da gr. 

Með Jeim hætti. er nú hefur verið skýrt frá um 

stund, skal yfirsetukonan með fara, J)á er konan fær 

blóðlát á Jessum kaíla fæðingarinnar. En hitt er Jó 

sjálfsagt, að allajafna er ráðlegast að sækja lækni, ef því 

verður komið við, Jegar þannig er ástatt, en yfirsetu- 

konan skal fyrst grípa til sinna ráða Jegar i nauðirnar 

rekur. og sje svo, að náð verði til læknis, skal jþegar 

vitja hans? enda bótt eigi sje von á honum, fyr enn 

vfirsetukonan er búin að stöðva blóðrásina. 

D. Hjer segir, með hverjum hætti fæðíogin verður 

óeðlileg J)á er hana ber að í ótíma. 

248da gr. 

Segja má, að fæðinguna beri að í ótíma, þegar 

það verður, fyr enn hjerumbil við lok hins tíunda 
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mánaðar af meðgaungutímanum^)* En sökum {)ess, að 

menn hafa reynsluna fyrir sjer um það, að burðurinn 

eigi er orðinn svo daínaður fyrir miðjan sjöundamánuðinn 

af meðgaungutimanum, að lífið geti haldist í honum5 ef 

hann kemur í ljós á {)essum hinum fyrra kada með- 

gaungutimans, svo hafa menn komið sjer saman um að 

aðgreina tvennskonar fæðíng, {)á er hana ber að í ótíma, 

og fara skipti þessi eptir því, hvort kanan missir fángs 

Qeysir höfn) fyrir miðjan sjöunda mánuðinn ? eða 

hún fœðir á tímabilinu millum miðs sjöunda mán- 

aður og hins tíunda mánaðar. |)á er konan missir 

fángs, er annaðhvort ekkert líf með burðinum, eða 

hann er svo líflítill, að hann deyr {>egar er hann kemur 

í ljós, en stundum helzt |ió Iífið i honum nokkrar 

stundir eptir fæðinguna. En {)á er konan fæðir á liinurn 

siðari kada meðgaungutímans tekst opt að halda lífinu 

i hinu ófullaldra barni, og það {>ví heldur, sem 

fæðíngin verður nær hinum tíunda mánuðinum. 

*) Stundum ber við, að fæðínguna ber nokkru síðar að, ennvcnja 

er til, t. a. m. tvær eða þrjár vikur eptir liina fertugustu vikuna 

af meðgaungutímanum. En á hinn bóginn verður mart óljóst 

um slíka fæðíng, því opt má vera, að fæðínguna reyndar beri 

að í tækan tírna, enda J>ótt svo líti út, sem konan haíi geingið 

of leingi með, og er |)á sú orsök til þess, að skakkt er talið til, 

sem opt má verða. Að öðru leyti er með öllu auðsætt, að þess- 

konar fæðíng er með öllu jafneðlileg og hver önnur fæðíng, er 

ber að í tækan tíma. ' 
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FYRSTI KAPÍTULI. 

Jegar konan missir fángs. 

249da gr. 

Vera má, að konan missi fángs á kverjum tima 

sem er á meðgaungutímanum fyrir miðjan sjöunda 

mánuðinn, en optast verður þó slíkt á hinum þrem 

eða fjórum fyrstu mánuðum, og einkum á hinum 

þriðja mánuði meðgaungutimans? og optast leysir konan 

höfn um J)ær mundir? sem hún venjulegast hefur tíðir. 

250sta gr. 

Vera má? að mart komi þvi til leiðar, að konan 

missi fángs, og er konan stundum skuld í því, að 

þannig tekst til? stundum burðurinn, og stundum nokkrir 

partar af egginu. 

Stundum er konan svo gjörð af höndum náttúr- 

unnar, að henni hættir til að missa fángs hvað lítið 

sem út af ber, og stundum þó alls eingin sennileg 

orsök sje til þess. J)egar konan á með þessum hætti 

vanda fyrir að missa fángs, ber það optast til þess, 

að hún er mjög blóðrík, eða og er hins vegar legið 

annaðhvort mjög viðkvæmt, eða það er að mestu 

leyti tilfinníngarlaust, stundum er lögun þess og Iega 

óeðlileg, eða það er gróið saman við nokkra parta í 

grindarholinu, eða veikindi eru í trefjavefnum í því og 

bólgunabbar á því að utanverðu eða innanverðu, en 
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allt slikt veldur því, að konan missir opt fángs. Opt 

eiga og [)ær konur vanda fyrir að láta burðinum, sem 

hafa áður einu sinni eða optar fætt í blóðlátum, 

og optast missir konan, J)á svo er um hagi hennar, 

fángs á hinum sama tima um meðgaungutímann. 

Enda {)ótt að konan ekki eigi vanda fyrir að 

missa fángs, má yera, að mart hins vegar megi koma 

slíku til leiðar, og optast veldurslíku: harstarleg hreif- 

ing og áreynsla með ýmsum hætti, t. a. m. {)á er 

konan dettur, eða hastarlega er komið við kvið hennar 

og hún lvptur eða ber {)únga birði, stekkur eða riður 

um ósljettan veg; eins ákafur hósti og niðurgángur, og 

holdlegt samræði um of á hinum fyrstu J>rem mánuðum 

af meðgaungutímanum; enn fremur: óstjórnlegar geðs- 

hræringur, t. a. m. hræðsla eða reiði, áköf kölduveiki, 

mikið blóðlát eða magnmikil hreinsandi meðöl eða upp- 

sölumeðöl, o. íl. {)k. Eigi konan vanda fyrir að missa 

fángs, skal hún allajafna vera varkár um hagi sina, 

fyrir |)á sök, að allajafna er {)á hætt við, að reki hinu 

sama ef nokkuð út af ber. / 

Burðurinn og eggið má að {)vi leyti valda þvi, 

að konan missi fángs t. a. m. {)á er burðurinn veikist 

og deyr, eða legkakan iosnar með öllu, eða veikindí 

koma í hana, eða himnurnar skaddast með einhverjum 

hætti og legvatnið rennur út; að lokum má og geta 

þess, að opt hættir konunni til að missa fángs, {)á er 

óeðlilegt egg er að auk í leginu. 
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251sta gr* 
Um fœðinguna pá pannig er ástatt. Fæðíngin 

verður með hinum sama hætti, f>á er konan missir 

fángs, að þvi leyti, að hríðir gjöra enda á henni. 

J)á er konan missir fángs á hinum fyrstu þrem 

mánuðum af meðgaungutímanum, áður enn legkakan 

er farin að myndast, skýtur egginu almennast út í 

heilu lagi, og er ]pað að nokkru Ieyti svipað kjöt- 

klumpi, en f)á f>að er skorið í sundur, má sjá, að það 

er holt innan, og í 

holi þessu liggur burð- 

urinn, og hángir hann 

svo sem á naíla- 

streingnum og flýtur í 

legvatninu. 

Enda f)ótt hinn 

liðinn, og legkakan sje 

með öllu mynduð, má 

vera, að burðinum eingu 

síður skjóti út í heilu 

lagi; en optast fer f)á svo, að himnurnar rifna, og leg- 

vatnið rennur út með venjulegum hætti, og kemur f)á 

burðurinn siðar í Ijós, á hvern veginn sem hann svo 

liggur, ogað lokum skýtur fylgjunni út. En jþó má geta 

þess, að nokkuð leingur stendur á f)ví, að fylgjan komi í 

Ijós, enn f)á er fæðíngin er með öllu eðlileg, og stundum 

ber við, að hun situr inni í leginu nokkra daga og 

þriðji mánuður sje 

28da mynd. 
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stundum vikum saman, en J)á missir konan smátt og 

smátt blóð. 

252ur gr. 

J)á er fæðíngin verður með J>essum hætti, breytist 

að nokkru leyti ásigkomulag konunnar og útlit hennar, 

áður enn hún byrjar, og fyrir {>á sök má og ráða 

af einkennum J)essum? cið konan muni missa fángs^ 

áður enn slíkt verður, og lysir slíkt sjer með f>eim 

hætti: 

a) veikindi eru í öllum líkamanum, og til skiptis 

hellir svita út um konuna, eða hún finnur til kuldahrolls 

og máttleysis í öllum útlimunum, og til þýngsla og 

verkja um Iendarnar og í kviðnum. 

b) konan missir blóð, og stundum einskonar vatn 

blóðblandað og er íllur daun af j)ví? en ]>að rennur úr 

leggaungunum* Optar er J)ó blóð þetta hreint? er 

konan missir, sumpart storkið, sumpart óstorkið. A 

hinum fyrstu mánuðum af meðgaungutímanum mundi 

opt mega taka blóð þetta fyrir tíðablóoið, en J)ó má 

aðgreina J>að á J>ví, að tiðablóðið kemur á venjulegum 

tima, og optast er ])að nokkru minna, enn blóðlát J)að, 

er hjer segir. Tíðablóðið er heldur eigi storkið, og eigi 

verður konan mjög veik, ])ó hún hafi tíðir, en J)ær 

hætta J)egar af sjálfu sjer. 

c) konan finnur venjulega til verkja yfir um lend- 

arnar og í kviðnum, er að miklu leyti líkjast hríðunum. 

^)á er öll einkenni J)essi lýsa sjer, má allajafna 
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búast við því? að konan muni missa fángs, en stund- 

um má {>ó vera, að slikt bregðist, enda þótt þau 

sýni sig, og fyrir f)á sök er eigi með vissu hægt að 

ákveða nokkuð um slíkt, fyr enn þesskonar fæðíng er 

byrjuð og finna má, [>á er konan er könnuð um leg- 

gaungin, að legopið er orðið víkkað út, og innan undir 

jþvi má finna til eggsins, ef fæðínguna ber að á hinum 

fyrstu mánuðum, en missi konan lángs síðar á með- 

gaungutimanum, má einúngis finna til himnanna innan 

undir legopinu, en þær ber niður í það, eins og þá 

fæðíngin verður með eðlilegum hætti. 

25BJa gr. 

Af áður sögðu má með öllu Ijóst verða, að opt má 

takast að ráða bót á vandkvæði þessu, enda þótt öll 

einkenni þess lýsi sjer, að konan muni missa fángs, 

meðan legopið eigi er orðið með öllu vikkað út, en þó 

ber þess að geta, að því síður tekst að tálma sliku, 

sem blóðlátið er ákafar og hriðirnar harðari. 

Allajafna tekst illa til þá er konan missir fángs, 

sökum þess, að næstum aldreigi verður lífi burðarins 

bjargað, enda þótt svo takist til, að hann komi lifandi í 

ljós, og á hinn bóginn er konunni opt mikil hætta búin, 

og er einkum sú orsök til þéss, að hún missir opt 

mikið blóð með þessum hætti, sökum þess, að fæðingin 

verður opt lángvin, þá þannig er ástatt, og stundum er 

blóðlátið i sjálfu sjer mikið. J)á er konan missir mikið 

blóð með þessum hætti, má opt vera, að um siðir dragi 
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allan matt af henni? og stundum deyr hún úr f>ví. I 

öðru lagi leiðir slík fæðíng til [)ess? að hætt er við, að 

konan allajafna síðar fæði í blóðlátum, f>á er hún verður 

barnshafandi. 

254da gr. 

|)á er fæðíngin verður með jþessum hætti, er tvennt 

til, annaðhvort að reyna til að tálma |>ví, að burðurinn 

komi í Ijós, eða hins vegar, ef þess er eigi köstur, 

að búa svo um hnútana, að konan biði sem minnst 

tjón af fæðingunni verða má. En til [>ess að koma 

slíku til leiðar, skal við hafa meðöl, er læknirinn einn 

veit með að fara, og er |>að íyrir J)á sök allajafna 

skylda yfirsetukonunnar að láta sækja hann f>egar er ljós 

merki [>ess sýna sig, að konan muni missa fángs. En 

þángað til læknirinn kemur, skal yfirsetukonan aðstoða 

konuna með ráðum og dáð eins og hjer segir, en liina 

mestu varúð skal hún þó við hafa. 

J)á er Ijós merki |>ess sýna sig, að konan muni missa 

fángs, og hún t. a. m. fær blóðlát, skal yfirsetukonan 

allajafna gjæta Jess að láta konuna þegar leggjast í 

rúm nokkurt og hvetja hana til að halda með öllu 

kyrru fyrir; eins skal hún og hughreysta konuna og 

láta hana eigi skilja á sjer, að henni sje nokkur hætta 

búin, og með öllum hætti skal sjá svo um, að blóð- 

stranmurinn um likama konunnar eigi æsist. I því skyni 

skal hafa heldur svalt í J>ví herbergi, sem konan liggur 

í, og eigi skal láta hana hafa mikið ofan á sjer, og borða 

skal hún Ijettan mat og drekka helzt súran þostadrykk. 
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J)á er yfirselukonan kannar konuna, skal hún allajafna 

við hafa hina mestu varúð, svo hún eigi koma hastarlega 

við legið að innanverðu, J)ví vera má, að af sliku aukist 
/ 

samdrættirnir í J>ví, og tekst J)á ílla til. Með J)essum 

hætti tekst opt að tálma blóðlátinu, einkum ef meðöl 

eru við höfð ftessu samfara, er við eiga, og tekst J)á opt 

svo til, að konan eigi missir úr J)vi fángs. En J)ess 

ber jþó að geta, að allajafna skal konan fara varlega 

með sig, og fara eptir reglum J>eim, sem áður er skýrt 

frá, um lángan tima, J)ví að öðrum kosti er mjög svo 

hætt við, að allt reki síðar að hinu sama. 

En sje svo, að legopið vikki út með öllu, enda 

J)ótt allra bragða sje leitað til að tálma sliku, J)á má 

hjerumbil með vissu búast við. að konan missi fángs, 

hvernig sem svo er með farið, og ber J)á úr J)ví 

einkum að gjæta J)ess að stöðva blóðlátið að svo miklu 

leyti verða má, en egginu og burðinum mun skjóta út, 

hvernig sem hann svo liggur i fæðíngunni, ogskalyfir- 

setukonan eingan hlut að eiga, heldur Iáta náttúruna 

eina ráða. Sje blóðlátið eigi mikið, skal yfirsetukonan 

með nokkru millibili láta konuna taka inn 20—30 kanels- 

dropa og baða liina ytri fæðíngarparta með köldu 

vatni, og að öðru leyti skal hún láta konuna haga sjer, 

eins og sagt er hjer að framan. En aukist blóðlátið, 

svo konunni er auðsjáanlega hætta búin, skal yfirsetu- 

konan eigi skjóta á frest að troða upp í leggaungin 

með áður sögðum hætti, en slíkt stöðvar bæði bezt 

blóðrennslið, og ílýtir og um leið fæðíngunni. Allajafna: 
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flýtir fyrir fæðíngunni að troða upp í ieggaungin, með 

þeim hætti, að samdrættirnir aukast í leginu, og Iegopið 

víkkar út? en sökum þess skal eigi taka til þeirra ráða, 

fyr enn útsjeð er um, að konan muni missa fángs án 

J>ess við J)ví verði gert, en f)ó ber þess að geta, að 

þegar skal troða upp í leggaungin, þá er konan missir 

svo mikið blóð? að henni er auðsjáanlega dauðinn 

búinn? ef slíku fer Ieingur fram. 

Enda j)ótt fylgjan verði eptir inni í leginu nokkuð 

lángan tíma eptir að burðurinn er kominn í Ijós? en 

konan missir eigi mikið b!óð, J)á höfum vjer reynsluna 

fyrir oss um J)að5 að miklu síður er hætt við5 að rotnun 

komi í fylgjuna, heldur enn þegar fæðinguna ber að á 

tækum tíma. En verði illur daun af blóðinu, sem 

kemur úr leginu, skal yfirsetukonan þegar láta renna 

inn í jpað um spröituna volgt urtaseyði blandað með 

ediki. En verði konan veik, og hún t. a. m. fær köld- 

uflog eða ákaft blóðlát, er með öllu nauðsynlegt, að 

iæknis sje þegar vitjað* 

Aður er sagt, að allajafna hættir feirri konu til 

að missa fángs J)á er [hún verður barnshafandi að 

nýju, sem einu sinni hefur fætt í blóðlátum, en læknir- 

inn einn má gera við slíku. |)ó má geta þess á fessum 

stað? að opt mun það eitt duga til að tálma slíku, að 

konan sneyði sig hjá allri áreynslu, og hún láti sjer 

eigi sinnast um of, einkum J)á er líður að þeim kafla 

meðgaungutímanSj f)egar konur venjulega missa fángs. 
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ANNAR KAPTÍDLL 

j)á er konan fæðir fyrir tímann. 

255ta gr. 

Menn segja, að konan fæði fyrir timann, f)á er 

hún leggst á gólf á tímabilinu frá miðjum sjöunda mán- 

uðinum til loka hins tiunda mánaðnr, eða með öðrum 

orðum, J)á er burðurinn reyndar eigi er fulltíða [>egar 

hann fæðist, en [)ó svo dafnaður og á legg kominn að 

halda má lífinu í honum eplir fæðínguna, ef rjett er 

með farið. 

Að mestu leyti ber hið sama til þess, að konan 

fæðir fyrir tímann, sem [)á er hún missir fángs fyrst 

á meðgaungutimanum. 

AHur hinn fyrir kafli fæðingarinnar, [)á er hún 

verður með [)essum hætti, likist að mikli leyti hverri 

eðlilegri fæðíng, en [)ó má geta [)ess, að opt má vera, 

að [)essi kafli fæðingarinnar verði nokkru lángvinnari 

[)á er konan elur barn í fyrsta sinn, sökum þess, að 

leghálsinn er þykkur og tognar nokkru seinna, enn 

venja er til, jþá er konan hefur átt barn einusinni eða 

optar. Optast fer svo, [)egar fæðíngin verður með 

[)essum hætti, að fylgjan losnar og kemur í ljós miklu 

seinna, enn venja er til J)á er fæðingin er með öllu eðlileg, 

og opt ber við, að hún situr leingi eptir inni i leginu 

sökum [)ess, að leghálsinn kiprast saman [)egar er 

burðurinn er kominn í Ijós. 

Eins og skyrt var frá hjer að framan um fæðing- 
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una, jþá er konan missir fángs, skal og J)á er fæðíng- 

una ber að í ólíma, reyna til að koma ])ví til leiðar, að 

fæðíngunni eigi verði fram geingt, og skal gjöra tilraun- 

ina um J>að þegar ljós merki þess lýsa sjer, að 

konan muni fæða í ótíma; en sje fæðingin byrjuð, þá 

er sjálfsagt, að slíku eigi verður komið við, og skal J)á 

lára að öllu, sem væri fæðingin með öllu eðlileg. 

J)ess ber að geta, að allajafna f)arf að hjúkra að 

hinu ófulltíða barni með mestu nærgjætni eptir fæðinguna. 

256ta gr. 

Einkenni ])ess, að barniðj sje eigi fulltíða, >1 ýsa sjer 

með þeim hætti: að barnið eigi vegur tólf merkur, og 

eigi er það átján þumlúngar á leingd; höfuðið er fyrir- 

ferðarmikið í samanburði við bolinn, og beinin í þvi eru 

venju fremur lin fyrir og beygjanleg, hárið er lángt en 

þunnt; útlimirnir eru grarmir og magrir, skinnið eða 

hörundið er allt rauðleitt og hárgað, og hrukkur eru í 
% 

andlitinu, oger J)að J)ví fremur ellilegt útlits; eyrun eru 

litil og mjúk viðkomu og liggja fast upp að höfuðbein- 

unum, neglurnar eru linar og gagnsærar, og ná eigi 

fram fyrir fingurgómana; blygðunarpartarnir eru venju 

fremur rauðleitir, og á meybörnum má sjá hina minni 

barma millum hinna stóru blygðunarbarma. Röddin 

i barninu er veik og skrækhljóðuð, J>að sefur mikið 

og vill eigi sjúga móðurina, og sjaldan hægir J)að sjer 

til baks eða kviðar. 
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257*» gr. 

Almennar reglur hafa verið gefnar fyrirfví, hvernig 

hjukra skal ófulltíða börnum, en auk J)eirra skal yfir— 

setukonan gjæta J>ess, er hjer segir: 

svo skal sjá um, að barninu sje allajafna vel heitt, 

og ma slikt verða með J)ví að vefja J)að innan í ullar- 

voðum, en betur fer j)ó, að jþað liggi í faðmi móð- 

urinnar; 

næra skal það í hvert skipti og J>að vaknar með 

volgri mjólk vatniblandaðri, eða hafrasúpu, og halda 

sliku fram, J)ángað til hægt er að leggja það á brjóst. 

staka gjætni má og hafa á Jm, að skinnið nuddist 

hvergistaðar af barninu, J)ví mjög er hætt við að svo fari, 

og má tálma slíku með J>ví að reifa J>að vandlega, 

og baða J>að daglega í volgu vatni, sem blandað er með 

mjólk, eða og skal hræra hveiti saman við J>að. 
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Fjórði f>áttur 

sœngnrlegnna. 

FYRSTI KAPÍTULI 

nm sœngnrlegnna, eins og hún almennast verðnr, og 

breytíngar Jœr, er lýsa sjer nm leið á ölln 

ásigkomnlagi konnnnar. 

258íla gr. 

Á hinum fyrstu vikum eptir fæðinguna kalla menn 

konuna samgurkonu og segja, að hún liggi á sœng. 

Einna skiljanlegast verður að ímynda sjer sængurleguna 

svo, að konan komist með öllu aptur í hið sama horf á 

sænginni, sem hfin var i áður, enn hún varð barnshafandi, 

en auðsætt er? að J)eir partar af likama konunnar eigi 

muni breytast all-lítið, sem mest hefur reynt á um 

meðgaungutimann og i fæðíngunnn Meðan konan 

liggur á sæng, er og hins vegar svo til ætlað, að nær- 

íngin sje búin til i brjóstum konunnar handa hinu nyfædda 

barni. Breytíngar J>ær, sem verða á öllu ásigkomulagi 

konunnar meðan hún liggur á sæng, lysa sjer með 

þeim hætti, sem þegar mun sagt verða. 

'v 
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259da gr. 

f)egar fæðingin er nýafstaðin, er konan alla- 

jafna nokkuð máttfarin, en hins vegar verður með 

öllu hvílð á fjaning hennar, og að lokum deltur hún 

út af í væran svefn, og hægum svita hellir út um allan 

líkamann. Stundum kemur kölduhrollur að konunni 

fegar fæðíngin er nýafstaðin, en hann líður þegar 

burt aptur, og slær þá svita út um hana og hún sofnar. 

Meðan konan liggur á sæng, á hún jþannig vanda fyrir 

að svitna opt á binum fyrstu dögum, og sökum j)ess 

er mjög svo hætt við, að kuldi komi að henni, ef eigi 

er öll varúð við höfð. 

260sta gr. 

f)egar yfirsetukonan fer höndum um kvið kon- 

unnar skömmu eptir fæðínguna, má hún finna til leg- 

botsins fyrir ofan blöðrubeinið næstum því upp undir 

nafia, og er hann harður viðkomu og í lögun eins og 

hnöttur. Smátt og smátt kiprast hann enn meir saman 

og verður harðari viðkomu, en konan finnur um leið til 

sárra verkja, og blóð kemur úr leggaungunum, sumpart 

storkið, sumpart óstorkið. Verkir þessir, er kalla má 

eplirhriðir, eru opt svo lillir, að konan stundum varla 

finnur til þeirra, þá er hún á barn í fyrsta sinn, en á 

konum þar á mót, sem átt hafa barn einusinni eða optar, 

eru þeir opt mjög ákafir, og þjáist konan meðþessum hætti 

um nokkra daga eptir fæðínguna, og opt koma þeir 

að henni um leið og barnið sýgur hana. En smátt og 
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smátt kiprast legið úr f)ví eðlilega saman, með þeim 

hætti, að legbotninn nálgast meir og meir dag fra degi 

blöðrubeinið, og að lokum hverfur hann með öllu niður 

fyrir efri röndina á beini þessu, og má f)á eigi finna 

til hans úr þvi, en slíkt verður stundum á 9 eða 10 

dögum, en stundum líða fullir fjórtán dagar. 

261sta gr. 

Hinir ytri fæðingarpartar eru mjög svo víkkaðirút 

á hinum fyrstu dögum eptir fæðinguna, og allir eru 

þeir [)rúlnir og viðkvæmir, en smámsaman komast [>eir 

í samt lag aptur meðan konan liggur á sæng, og opt 

hafa komið smáar rifur eða sprúngur upp ifremri barminn 

á holdbrúnni, en þær gróa að m'estu Ieyti saman aptur. 

Leggaungin eru og mjög vikkuð út eptir fæðínguna og 

máttleysi er i þeim, og mjög eru jþau viðkvæm, en 

smátt og smátt kiprast þau saman aptur, og hrukkurnar 

koma aptur á þau. J)egar á hinum fyrsta degi eptir 

fæðínguna kiprast Ieghálsinn saman, en máttleysi er í 

sjálfu legopinu, og um nokkra daga er [)að svo opið, 

að fara má með einn fíngur upp um það; barmar þess 

eru stórir og [>ykkvir og ójöfnur eru opt á [>eim, og 

rifur eða sprúngur eru hjer og hvar inn í [)á, en blóðlit- 

aður vökvi rennur út úr leginu. Lángan tima [>arf til 

jþess, að legopið kiprist saman með öllu, og verða 

barmar pess [)á um leið fastir i sjer og harðir viðkomu, 

en að lokum kiprast [>að jþó með öllu saman, en 

almennast verður brixli og sigg eptir í börmunum. 
22* 
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262ur gr. 

J)annig breytist legið, eins og nú hefur sagt verið. 

meðan konan liggur á sæng, en smátt og smátt rennur 

úr legholinu vökvi nokkur, og er eðli hans ýmislegt, 

eptir J>ví hvort konan er búin að liggja skamma eða 

lánga stund á sænginni. Á hinum fyrstu tveim eða 

J>rem dögum er vökvi Jvessi með öllu útlits, sem væri 

hann dökkt blóð, og er hann þykkur; á hinum næstu 

fjórum eða íimm dögum verður hann jþynnri og bleikur 

á lit, og blandaður slími, og eptir sjöunda eða áttunda 

dag er hann J>ví nær eintómt slím, og mínnkar siðan úr 

f>essu dag frá degi rennslið, og síðast hættir J>að meo 

öllu eptir f>rjár eða mest fjórar vikur. J)ó er rennsli 

f>etta úr leginu mjög svo misjafnt bæði að vöxtum og 

eðli hjá sængurkonum, en optast er það meira og helzt 

leingur á f>eim konum, sem eigi leggja börnin á brjóst. 

263Ja gr. 
/ 

Einna merkilegastar eru breytíngarnar, sem verða 

á brjóstunum, meðan konan liggur á sæng. Reyndar 

er slíkt undir búið um allan meðgaungutimann, en fyrst 

lýsa sjer f)ó breytingar Jessar með öllu eptir fæðínguna. 

J)egar líður að fæðíngunni, er almennast nokkur mjólk- 

urkynjaður vökvi kominn i brjóstin; en sjaldan ber við, 

að hrein mjólk komi úr brjóstunum, fyr enn á öðrum 

eða J>riðja degi eptir fæðínguna. Mjólkin streymir f)á 

að brjóstunum, en f>au bólgna út og verða hörð viðkomu 

eða stálmi kemur í f>au, og stundum ber við, að konan 
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fær um leið köldukvilla, sem kalla má mjólkurköidu, en 

eptir stutta stund líour hann aptur burt, stundum eptir 

nokkrar stundir, og verður allajafna sá endir á, að svita 

hellir út um konuna. Reyndar fær konan opt einga 

mjólkurköldu, og eins má tálma slíku með |)eim hætti 

að legqa barnið á brjóst þegar er tími er kominn til 

þess, eða áður enn stálmi er kominn í þau. 

A hinum fyrstu dögum er mjólkin í brjóstunum 

mjög vatniblönduð og gulleit; hún er eigi eins nær- 

andi, og hún á að sjer, og barnið fær stundum lífsýki 

af henni; siðar verður húnþykkri og hvit á lit, og skal 

næra barnið. Mjólkin nærir barnið, og má slikt ráða 

af þvi: að hún verður þá hvit á lit og sæt, en með öllu 

liktarlaus; hún má hvorki vera of jjykk eða ofþunn, og 

þegar maður lætur detta dropa af henni á nöglina, skal 

hamí hvorki standa í stað eða renna of lljótt burt, og 

sje einn dropi látinn detti ofan í glas nokkurt, sem er 

fullt af vatni, skal hann nema staðar svo sem í miðju 

glasinu og íljóta þar, en hvorki skal hann íljóta ofan á 

vatninu, eða sökkva til botns. ])egar mjólkin er þannig 

á sig komin, er hún með öllu hæfileg til að næra 

barnið; að lokum má geta þess, að svo mikil mjólk 

hlýtur að koma jafnóðum i brjóstin, að þau sjeu þegar 

orðin full aptur eptir fáar stundir, eptir að mjólkin var 

með öllu úr þeim. 

Mest kemur af mjólkinni i brjóstin á hinum fyrstu 

sjö eða átta mánuðum eptir fæðinguna; en siðar, þá er 

barnið þarf við kröptugrar fæðu, og það sökum þess sýgur 
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minna af mjólkinni úr brjóstunum, minnkar hún 

hvað af hverju í þeim, og sje J)á barnið tekið af brjóst- 

inu með öllu, kemur ])á heldur eigi úr því mjólk i 

[)au. Um þessar mundir er venjuiegt, að konan fái 

aptur tiðir, en J)ær hætta með öllu meðan barnið liggur 

á brjósti. En reynslan hefur sýnt, að mjólk helzt í 

brjóstunum, ef barnið liggur á brjósti, jafnvel um 

nokkur ár. 

ANNAR KAPITULI. 

Um hjákrun sængnrkonunnar. 

264da gr. 
l 

Enda [)ótt eigi megi skoða sængurleguna sem 

sjúkdóm nokkurn í raun rjettri, |)á verður [)ó hins 

vegar eigi varið, að konunni er allajafna hættara við 

ýmsum sjúkdómum á [>essum lifskafla, enn venja er til, 

og opt verður hún veik, hvað litið sem út af ber. A 

hinn bóginn eru og sjúkdómar [)eir, er konan tekur 

meðan hún liggur á sæng, allir mjög svo hættulegir, og 

fyrir þá sök skal allajafna hafa hinar mestu gjætur á 

högum konunnar á jþessum lífskaíla, og gjæta þess 

vandlega að bægja öllu því frá henni, er vera má, að 

hafi skaðvæn áhrif á hana. Sökum þessa biðjum vjer 

vfirsetukonuna að setja vandlega á sig reglur þær, er 

hjer segir. 
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265ta gr. 

J)egar eptir fæðínguna ber allajafna að gjæta 

þess, að konan megi sofna i kyrð og vœrð án jiess 

hún sje vakin með nokkrum hætti; en meðan hún 

sefur skal J)ó allajafna hafa gjætar á högum hennar 

og ásigkomulagi 9 og t. a. m. taka eptir útliti hennar í 

andlitinu og litarhættinum, til J>ess í tækan tima að 

komast eptir, ef svo fer að hún fær blóðlát. Síðan 

meðan konan liggur á sæng, er og með öllu nauðsynlegt, 

að hún jafnan njóti værðar og hvíldar, J)ví bæði hressist 

hún óðum af sliku, og hins vegar er J)á og vist, að 

henni líður vel, ef hún hefur væran svefn. Enda J>ótt 

hún sje vakandi, skal J)ó vera hin mesta kyrð og 

spekt um hana , og eigi má hún með nokkrum hætti 

reyna á sig, J>vi slíkt J>olir hún eigi, og vera má, að 

ákafar geðshræríngar hafi mjög skaðvæn áhrif á hana. 

A hinum fyrstu dögum, meðan konan liggur á sæng, fer 

f)ví bezt, að fáir komi til hennar, heldur skal einúngis 

einn af ættmönnum hennar vera hjá henni. 

266ta gr. 

Meðan konan liggur á sæng J>arf að við liafa hinar 

mestu gjætur á mat og dryklc hennar, J>vi opt má 

vera, að slíkt hafi skaðvæn áhrif á hana, ef eigi er betur 

sjeð fyrir. Á hiuum fyrstu fjórum eða fimm dögum 

skal konan borða eingaungu J)ann mat, sem eigi leggst 

þúngt í magann, t. a. m. hafrasúpu eða grjónasúpu eða 

mjólk blandaða með vatni og lítið af hveitibrauði; siðar 
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skal hún borða þann mat, er nærir nokkuð, en er f>ó 

Ijettur, t. a. m. vatnsgraut og nýjan fisk; en að tíu dögum 

liðnum má hún borða kjötmat, og svo eptir nokkurn 

tíma liðinn skal hún með öllu taka til hins fyrra lifn- 

aðarháttar. En jpess ber að gjæta að láta sængur- 

konuna eigi borða f>ann mat, eða njóta þess drykkjar, 

er með nokkrum hætti æsir blóðið, j)ví slíkt hefur mjög 

skaðvæn áhrif á hana. 

267da gr. 

Einka áríðandi er, að loptið sje heilnœmt í her- 

berginu, og kemur slíkt að góðu bæði fyrir konuna og 

barnið; en J>ó skal allajafna hleypa nýju lopti inn i 

herbergið með hinni mestu varúð, sökum þess, að 

allur líkami konunnar er optast nokkuð sveittur, en 

henni er mjög hætt við, aðkuldi komi að henni, og eins 

er og um hið nýfædda barn, að hætt er við að kuldi 

komi að því hvað Iítill sem súgurinn er. J)ess ber og 

að gjæta, að eigi sje of bjart í herberginu, J>ví augun 

í sængurkonunni þola eigi mikla birtu, og J>ví síður 

augun í barninu. 

268da gr. 

Á hinum fyrstu dögum eptir fæðínguna hefur 

konan venjulega eigi góðar hægðir, en yfirsetukonan 

skal |>ví allajafna hafa gjætur á að setja henni 

stólpípu, en síður viljum vjer ráða til að við hafa til 

f)ess hreinsandi meðöl, fyr enn leingra er liðið frá fæðíng- 

ímni. En eigi konan bágt með að hægja sjer kviðarins, 
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skal yfirsetukonan taka til silfurpípunnar, sem áður er 

skýrt frá, (^en þó við hafá hina mestu varuð), svo sem 

tvisvar á dag, svo hlandblaðran þenjist eigi út um of og 

konan fái verki í kviðinn. 

269da gr. 

Enda J)ótt hinir ytri fæðíngarpartar eigi hafi 

skaddast með nokkrum hætti i fæðingunni, skal jþó eingu 

síður J)vo |)á og hreinsa tvisvar á dag með volguvatni, 

einkum ef rennslið, sem áður er sagt, er mikið úr leginu, 

og íllur daun er af [)ví. En sjeu hinir ytri fæðing- 

arpartar bólgnir og þrútnir og viðkvæmir, og skinnið af 

þeim, skal jafnaðarlega baða J)á með volgri mjólk, og 
r 

leggja linpjötlu um þá, er vætt er i volgri mjólk. Aður 

er skýrt frá, hvernig skal með fara, þá er sprúngur 

eða rifur koma upp í holdbrúna í fæðingunni. 

270sta gr. 

Sjerhver sængurkona skal leggja barnið á brjóst, 

svo framariega sem hún eigi hefur næmi eða uppdráttar- 

sýki, eða geirvörturnar eru svq ílla lagaðar, að þvi eigi 

verður komið við sökum þessa. Allt bendir til, að 

konan skuli þannig með fara, og opt má vera, að slíkt 

hafi skaðvæn og lángvin áhrif á konuna, ef þess er 

eigi gjætt. 

Leggi konan barnið á brjóst, skal láta það fyrst sjúga 

hana að nokkrum stundum liðnum eptir fæðínguna, þá 

cr konan er búin að fá nokkra hvíld, en barnið tekur 
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að æpa, en sllkt lysir J)\i, að [>að þarf næríngarvið. I 

fvrstunni ska! láta barnið sjúga móðurina svo leingi og svo 

opt, sem það vill; en fyrst eptir nokkrar vikur skal 

reyna til að venja barnið við að gjöra slíkt á vissum 

timum, og mun slíkt takast [)á er því hefur farið fram 

um nokkra stund, og er slikt mjög áríðandi, svo konan 

megi hafa með öllu hvíld á nóttunum. Gjæta skal 

[)ess vandlega, að eigi komi kuldi að brjósunum, og 

skal í því skyni vandlega hylja þau með heitum klæðum, 

og eigi um skör fram Iáta koma kulda að þeim meðan 

barnið er að sjúga. Til að hlífa geirvörtunum skal láta 

barnið sjúga til skiptis bæði brjóstin, og í hvert skipti 

skal þvo geirvörturnar með köldu vatni. En fari skinnið 

af geirvörtunum, er ráðandi til að baða þær með bKvatni, 

en þvo skal [>að [)ó vandlega burt aptur með köldu 

vatni, áður enn barnið sýgur móðurina. 

En vilji sængurkonan hvorki, nje gjeti komið því 

við, að leggja baritið á brjóst, skal hún varast að neyta 

megns matar eða mjög nærandi drykkjar þángað til 

mjólkin tekur að eyðast úr brjóstunum af sjálfu sjer, 

og smátt og smátt skal hún taka ha^g hreinsandi meðöl; 

þess ber og að gjæta að binda brjóstin upp, og hylja 

þau allajafna með ullardúk. En verði konunni óhægt, 

sökum þess, að mikil mjólk safnast i brjóstin, er 

stundum með öllu nauðsynlegt að hún Iáti sjúga sig. 

27Ida gr. 

Ráðandi er til, að konan liggi á sænginni án 
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þess að-fara á fælur hina lyrstu 8 eða 9 daga, og á 

hinum næstu dögum þar á eptir skal hun og varast að 

vera I^ingi á fótum, en því optar leggjast fyrir þegar 

húnfinnur til þreytu; J)ess ber og vandlega að gjæta, að 

hún eigi reyni á sig með nokkrum hætti. Bregði sængur- 

konan út af þessu, má opt vera, að mikið tjón hljótist 

aí sliku, t. a. m. að hún fái blóðlát eða legsig, svo legið 

komist stundum út um hina ytri fæðingarparta. 

Vera má, að J)að hafi skaðvæn áhrif á konuna að 

fara of snemma út, sökum þess, að hætt er við, að kuldi 

komi að henni, og einkum að brjóstunum og hinum 

innri fæðíngarpörtum. Sökum {)essa skal konan, ef 

hún annars vegar má því við koma, Iáta líða J)rjár eða 

Ijórar vikur á sumrum, en fimm eða sex vikur á vetrum, 

áður enn hún fer út, og [)ó ber {)ess allajafna að gjæta, 

að veðrið sje gott, og bezt er, að hún fari út um 

miðdegis bil. En eigi konan við þraungvan kost að 

búa, verður eigi allajafna þessi varúð við höfð, en opt 

er og ])á konan sterkbygð, svo henrii eigi verður meint, 

[)ó hún eigi beinlínis fylgi reglum þeirn, er nú var sagt. 

272ur gr. 

Að lokun) viljum vjer minna yfirsetukonuna á 

aldregi að leiða hjá sjer eða hafa að vettugi, J)egar hún 

verður vör við, að sængurkonan tekur veikindi nokkur, 

hve lítil sem J)au svo sýnast í fyrstu, því reynslan 

hefur opt sýnt, að smákvillar, er í fyrstunni sýndust svo, 

á stuttum tima geta haft líf konunnar. Sjer í lagi skal 
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yfirsetukonan hafa allar gjætur á kvið konunnar, þvi 

sjer hver veikindi í honum eru mjög skaðvæn meðan 

konan liggur á sæng. Eins er og konunni allajafna 

nokkur hætta buin, J)á er hún fær köldu meðan hún 

Iiggur á sæng, enda f>ótt eingir verkir eða þjáníng sje 

henni samfara, en opt tekst J>ó svo til, að hún Iíður 

J>egar frá aptur með hinum sama hætti, sem mjólkur- 

kaldan. Sökum J>ess, er nú hefur sagt verið, er með 

öllu auðsætt, að J>egar skal yfirsetukonan láta sækja 

lækni, er hún verður J>ess vör, að sængurkonan tekur 

sjúkdóm nokkurn, og viljum vjer minna hana á að skjóta 

fm eigi leingi á frest annaðhvort af eptirlæti við kon- 

una eða sökum oftrausts á sjálfri sjer, f>á er kvillinn i 

fyrstu sýnist lítilfjörlegur, en hins vegar er allajafna 

hætt við, að síðar verði óhægar að gjörða fyrir lækninn, 

ef hann kemur of seint. 

JíRIÐJL IíAPÍTULI 

nm að hjúkra barninu. 

273gr. 

Meðan konan liggur á sæng J>arf eigi einúngis 

sængurkonan hjúkrunar við og aðstoðar með ýmsum hætti, 

heldur og hið nýfædda barn. Nú viljum vjer skýra frá 

hjer á eptir, með hverjum hætti yfirsetukonan skal með 

fara, svo slíkt megi vel takast. 
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274 gr. 

Rljög svo er áríðandi fyrir heilsu hins nyfædda 

barns5 að allajafna sje alls hreinlœtis gjælt og hleypt 

sje opt nýju og heilnæmu lopti inn i berbergið, sem [>að 
r 

er í. I J)vi skyni skal lauga barnið einusinni á dag og 

þvo vandlega allan líkamann upp, og hreinsa allan neðri 

partinn af bolnum með volgu vatni í hvert skipti, sem 

þess gerist ])örf. Með þessum hætti má takast að 

tálma þvi, að skinnið nuddist af líkamanum, og eins 

með J)ví að skipta opt um fötin, en að öðrum kosti er 

mjög hætt við, að barnið verði skinnlaust, og tekst J)á 

illa til. En verði barnið eingu síður skinnlaust5 J)ótt 

allra bragða sje leitað, mun ráðlegast að baða J)ann 

partinn af likama burðarins með hafrasúpa eða mjólk, 

svo hann skinngi aptur, og má vera, að opt megi takast 

að ráða bót á sliku með J)essum hætti. 

275ta gr. 

Fyrst framan af, meðan konan liggurá sæng, skal 

yfirsetukonan allajafna hafa hinar mestu gjætur á naflanum 

á harninu. J)ángað til sá spottinn af naflastreingnum, 

sem hángir út úr kvið barnsins, dettur burt af sjálfum 

sjer, en [)að verður optast eptir íjóra eða fimm eða 

mest sjö eða átta daga eptir fæðínguna, skal daglega 

með áður sögum hætti hjúpa hann með hreinni lín- 

pjötlu, sem vætt er með oliu, og J)ess ber allajafna að 

gjæta, að eigi sje hastarlega togað i naflastreinginn. 

|)á naflastreingsspottinn er dottinn burt, skal hjjja 
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naflann með þurrum líndúk, og skipta skal daglega 

um hann, og ytst skal binda um með nallabandinu, og 

skal slíku halda fram, þangað til nallinn er með öllu 

gróinn. En taki naflinn að bólgna og f>rútna út, skal 

leggja við hann volgan hafragraut, þangað til læknirinn 

kemur; en vætli út um hann án þess hann bólgni. mun 

bezt vera að baða hann með blývatni. 

275ta gr. 

Litlu skiptir hvort barninu er vaggað, eða eigi, 

og bæði er hægt að komast hjá })ví5 j>ví eingin nauðsyn 

ber til f)ess? og á hinn bóginn hefur slíkt heldur eingin 

skaðvæn áhrif á barnið, ef f)að er eigi gjört um of. En 

á hinu riður meir að gjæta J)ess, að barnið eigi alla- 

jafna liggi í rúminu hjá móðurinni, allra sízt á nóttunum, 

og f)ví síður hjá fóstrunni, J)ví opt hafa sjest J>ess dæmi, 

að barnið hefur kjæfst eða marist til dauða meðan 

konan eða fóstran svaf, eða J)að hefur dottið fram úr 

ruminu. Fyrir J)á sök fer bezt, að barnið sje lagt í 

vöggu, og skal hún standa í grend við rúm móðurinnar, 

og allajalna skal gjæta J)ess, að eigi komi súgur að 

henni eða ofnhiti og ofbirta. Leggja skal barnið í 

vögguna lil skiptis sína á hvora hlið, og eigi hafa meir 

ofan á J)ví, enn nauðsynlegt er, svo J)ví sje mátulega heitt. 

376da gr. 

Bezt nærir barnið eptir fæðínguna móðurmjólkiri, 

og eingrar annarar næríngar fiarf f)að við. En megi 
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móðurinn eiei einhverra orsaka vegna, leggja barnið á 

bijóst, J)á er tvennt fyrir höndum, annaðhvört að fá 

barninu fóstru, er leggur J)að á brjóst, eða næra það 

með mat og drykk, en eigi er þess að dyljast, að betur 

fer að fæða barnið upp með þeim hætti, að fá því 

fóstru; en opt eru örðugleikar á að fá góða fóstru, og 

bezt fer, að læknis ráða sje leitað um slíkt, en hins 

vegar hlýtur J)ó yfirsetukonan að vita, livað útheimtist 

til J)ess. 

Fyrst og fremst skal allajafna gjæta þess, að 

ióstran sje að öllu leyti heilbrigð og hraust, og hreinlát 

ng líti vel út, og eigi má hún vera innan 18 ára, og eigi 

yfir 30 gömul; hún skal hafa hæga og blíða geðsmuni, 

og ekkert má vera útásetnínga vert í siðferði hennar. 

Jiezt er, að hún hafi átt barn um sama leyti og konan, 

sem hún á að fóstra barnið fyrir, og aldregi má mis- 

munuririn á timanum vera meiri, enn 1 eða mest 2 mán- 

uðir. Brjóstin skulu vera eðiileg á stærð og eingar 

hellur eða hnútar mega finnast í J>eim, skinnið á þeim 

skal vera hreint og hvítt, og geirvörturnar vel lagaðar 

og skinnið eigi þykkt á þeim, eða sprúngur í J)eim; 

nóg skal og vera af mjólkinni í brjóstunum, og skal 

mjólkin vera eins og sagt er í 263Ju greininni. Sjer í 

lagi mælir |>að fram með fóstrunni pá hennar barn er 

jiriflegt og heilbrigt og hreint útlits, og J)ess ber að 

geta, að allajafna gefast fóstrur beturúr sveitunum, enn 

úr kaupstoðunum. 
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278da gr. 

Mikil umhyggja og jþolinmæði útheimtist til jþess 

að fæða barnið upp með jþeim hætti að gefa J)ví mat 

og drykk, og mörg má sjá |)ess dæmi, að slíkt mis- 

heppnast, enda fótt öll varúð sje við höfð. 

J)á þannig er með farið. mun kúamjólkin bezt 
r 

næra barnið, og er hún og optast höfð til þess. I 

fyrstunni skal blanda mjólkina með vatni, er suða hefur 

komið á. svo að einúngis einn þriðjúngur sje mjólk, en 

eptir fáar vikur skal blanda saman jafnt af mjólk og 

vatni, siðar með einúngis einum jþriðjúng af vatni, og 

siöast skal gefa barninu mjólkina óblandaða. Bezt fer 

að láta nokkuð af sikri í mjólkina, því með jþessum 

hætti verður hún bæði Ijettari í maganum og meltist 

betur, og bragðið líkist þá og meir móðurmjólkinni. 

|)egar barninu er gefin mjólkin að drekka, skal sjá 

svo um, að hún sje allajafna hálfvolg, en þess ber alla- 

jafna að gjæta, að hreinlæti sje við haft í alla staði og að 

mjólkin, sem barnið drekkur, eigi verði súr. 

|)egar barnið er orðið nokkurra vikna gamalt, 

má svo sem einu sinni á dag, og eptir nokkurn tíma 

liðinn tvisvar sinnum á dag byrja að gefa þvi annan mat 

með fram, og skal hann til búa með þeim hætti að 

sjóða saman hveitibrauð og vatn eða vatnsblandaða mjólk, 

og láta þar saman við sikur. Til skiptis má og gefa barn- 

inu seyði af perlugrjónum, hafragrjónum eða sagógrjón- 

um. En þess ber að gjæta að gefa barninu aldregi 

þúngan eða megnanmat, fyr enn þaðer búið að fá tennur. 
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og er sllkt merki J)ess5 að ]pá megi það iir þvi melta 

algeingan mat. 

278<la gr. 

Á þessum stað er einúngis lauslega l'arið yfir, 

hvernig fara skal með nyfædd börn5 en gjörr er skýrt 

frá slíku í bók nokkurri, er höfundurinn hefur samið 

um efni {)etta5 og er hún kölluð ,?Anvisning for unge 

Möclre til en sundhedsmæssig Forpleining af deres spæde 

Börn” og gefin út um sama leyti og kennslubók jþessi. 
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